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свързани с налагането на дубровнишките икономически интереси в Търновското 

царство и на Балканите като цяло. 

5. Втората част на изложението застъпва изцяло неразработени от българската 

историография въпроси. Темата за ролята и мястото на дубровнишките консули на 

Балканите, и в частност из българските земи, е разгледана детайлно, като се правят 

паралели с подобни рагузки административно-правни служители, намерили 

разпространение из италианските градове-републики.  

6. Разработването на въпроса за митата, плащани от дубровничани, а и от останалите 

чужди търговци, достигащи пределите на Балканите и българските зими, също е 

приносен. В изложението са направени паралели, целящи да покажат размера на 

сумите, плащани от търговците на Рагуза, в по-ранни епохи, извън периода на 

фиксираната в текста хронология. В същото време се налагат сравнения със сумите на 

митата, плащани от останалите чужди търговци (основно венецианци и генуезци), 

осъществяващи икономическите си интереси из българските земи. Не на последно 

място, в текста се налагат сравнения и на някои други митнически такси, дължими от 

представителите на Адриатическата република из италианските територии. Тази 

своеобразна статистика очертава размера на дубровнишкото мито, плащано из 

пределите на Българското царство през 80-те и 90-те години на ХІV в. 

7. Последната част на хабилитационния труд се фокусира върху образите на отделни 

исторически фигури. Целта на тази глава от изложението е да се превърне в 

своеобразна просопография, отразяваща съдбата на отделни българи, пребивавали в 

Рагуза, в рамките на фиксирания в изложението период. Акцентът отново е поставен 

върху дубровнишките извори, но в хода на работата безспорно са приведени и други 

писмени сведения, целящи да разкрият образа на дадена историческа личност в 

пълнота.  

8. По отношение образа на Никола Българина – в изложението за първи път се очертава 

ролята на тази историческа фигура, имаща важно място в развитието на дубровнишко-

османските връзки в самия край на ХІV в.  

9. Хабилитационният труд съдържа Приложение, в което са събрани на едно място 

всички владетелски документи от епохата, част от които се пазят в Държавния архив на 

Дубровник, и имат отношение към разглежданата проблематика. 

10. Като цяло, темата за историята и развитието на българо-дубровнишките връзки в 

периода на Средните векове е слабо застъпена в българската историческа литература. 

Отделни проблеми са разгледани в статии и студии, но все още липсва цялостно 

изследване, посветено на предложената проблематика. Настоящият хабилитационен 
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труд е стъпка в тази посока и има за цел да се превърне в едно цялостно задълбочено 

проучване на двустранните отношения, осъществени между Второто българско царство 

и Дубровник в периода от края на ХІІ до края на ХІV в. 

 

 

ІІ. Приноси, свързани със съдържанието на  

публикациите, засягащи темата на хабилитационния труд 
 

1. А. НИКОЛОВ, В. ГЮЗЕЛЕВ, Е. КОСТОВА, П. ДАНОВА, С. ХИНКОВСКИ, Дубровнишки документи 

за историята на България и българите през ХІІІ – ХV в. Т. І (1230 – 1403 г.), Сборник с 

извори. Издание, превод и коментар, София 2017, ISBN 978-954-07-4297-7. 

2. А. НИКОЛОВ, В. ГЮЗЕЛЕВ, Е. КОСТОВА, П. ДАНОВА, С. ХИНКОВСКИ, Дубровнишки документи 

за историята на България и българските земи през ХІІІ – ХV в. Т. ІІ (1407 – 1505 г.), Сборник 

с извори. Издание, превод и коментар, София 2018, ISBN 978-954-07-4601-2. 

Представените два Сборника са резултат от двугодишна работа (през 2016 и 2017 г.) на 

екип от изследователи в Държавния архив на Дубровник (ДАД). Изданията съдържат 

документи, тясно свързани с темата, отнасяща се до развитието на българо-дубровнишките 

връзки през Средните векове. Въпросът за състоянието на изворите, разкриващи историята 

на тези взаимоотношения, доскоро беше доста остър. Писмените свидетелства от епохата, с 

които разполагахме, бяха откъслечни и епизодични, поместени на страниците на отделни 

публикации. С отпечатването на споменатите два тома с документи, преведени на български 

език, пред изследователите се появи възможност за запълване на една голяма празнина, 

съществуваща в българската историческа литература. Съдържанието и на двата тома е 

ориентирано към широка аудитория. Сборниците с извори са предназначени за специалисти, 

но така също и за използването им като учебни помагала, при преподаване във висши учебни 

заведения на средновековна история, латинска палеография и архивистика.  

Първият том включва текст, превод и коментар на 65 документа, обхващащи периода 

1230 – 1403 г., и пазени в Държавния архив на Дубровник, както и допълнителни 9 

документа от други архиви, отнасящи се до връзките между Дубровник, Византия, Венеция, 

Неаполитанското кралство, Унгария и пр. В тома са поместени: факсимилета на някои 

публикувани в изданието документи; езиково-терминологичен речник; именен показалец; 

географски показалец; уводни бележки.  

СБОРНИЦИ С ДОКУМЕНТИ 
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Вторият том включва текст, превод и коментар на 115 документа, обхващащи периода 

1407 – 1505 г., и пазени в Държавния архив на Дубровник; както и допълнителни 9 

документа от други архиви, отнасящи се до отношенията на Дубровнишката република, 

Османската империя и Балканите. На страниците на Сборника намират място: факсимилета 

на някои публикувани в изданието документи; езиково-терминологичен речник; именен 

показалец; географски показалец; уводни бележки.  

Екипната работа по издирването, превода, коментара и публикуването на изворите ни 

позволи конкретно да се занимаем с кирилските текстове, пазени в ДАД. В резултат на това, 

имахме възможност да изследваме редица документи, издадени в периода ХІІІ – ХV в. 

 

 

 

СТАТИИ И СТУДИИ 

 

1. Cultural-historical Contacts between Bulgaria and Ragusa in Mediaeval Times, In: 

International scientific conference Cultural corridor Via Adriatica – cultural tourism without 

boundaries, 15.10 2015 – 19.10.2015, Trogir, Croatia, 149–157, ISBN 978-954-00-0008-4  

Изложението проследява различни аспекти от налагането на контактите между 

Българската държава и Рагуза в епохата на Средните векове. В публикацията се 

изясняват: политическото съдържание, стопанското значение и културно-

историческото влияние на връзките, осъществени между двете страни в рамките на 

фиксираната епоха. Основният акцент в работата е поставен върху културно-

историческите взаимоотношения, заемащи свое място в развитието на двустранното 

сътрудничество. Налага се изводът, че българо-дубровнишките връзки през 

Средновековието имат своя история, базирана на принципа на партньорството. Тази 

важна особеност, отнасяща се до характера на двустранните контакти, се превръща в 

добра база за по-нататъшното разгръщане на връзките между Рагуза и Балканите, 

наложени в епоха на османското установяване в Европейския югоизток.  

 

2. „БЪЛГАРИЯ” според някои дубровнишки документи, издадени през 80-те и 90-те 

години на ХІV в. (предварителни бележки), В: Средновековните Балкани като 

световен кръстопът: контакти и обмен, (Доклади от Българо-сръбска конференция, 

София, 1-2 окт. 2015 г.), В: Studia Balcanica 32, (2017), 143–153. ISBN: 9789549280968. 

Основната цел на изследването е да се изясни съдържанието на понятието 

„България” и значението на това наименование за официалната власт в Дубровник през 
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80-те и 90-те години на ХІV-то столетие. Разглеждането на проблема се базира основно 

на писмени извори, издадени в Рагуза през последните десетилетия на ХІV-то столетие. 

Тук е важно да уточним, че проучването е публикувано преди издадения наскоро 

Сборник (А. НИКОЛОВ, В. ГЮЗЕЛЕВ, Е. КОСТОВА, П. ДАНОВА, С. ХИНКОВСКИ, 

Дубровнишки документи за историята на България и българите през ХІІІ – ХV в. Т. І 

(1230 – 1403 г.), Сборник с извори. Издание, превод и коментар, София 2017), 

съдържащ документи, отнасящи се до установяването и развитието на българо-

дубровнишките отношения през ХІІІ – ХІV в. В статията аргументирано се налага 

заключението, че през фиксирания период с понятието „България” дубровничани 

определят Видинското царство, а изворите се явяват категорично доказателство на 

казаното. В изложението се разгръща ясна мотивировка на така изказаната хипотеза, 

като се правят паралели с някои други чужди търговци (основно венецианци и 

генуезци), които също налагат търговско-икономическите си интереси през 

разглеждания период из българските земи.  

 

3. Второто Българско царство и византийско-дубровнишкият договор от 1192 г., В: 

Великите Асеневци. Сборник с Доклади от конференция, посветена на 830 години от 

въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и 

обявяването на Търново за столица на България, и 780 години от легитимното 

възобновяване на Българската патриаршия, Велико Търново 2016, 142–147. ISBN: 

9786191681761. 

Статията се фокусира върху един документ от 1192 г., който не е запазен в 

оригинал, но съдържанието му е достигнало до нас, и това позволява да направим 

някои наблюдения. Става дума за византийско-дубровнишки договор, отразяващ 

определен етап от развитието на взаимоотношенията, наложени между Византийската 

империя и Далматинската комуна. Същият документ има отношение и към историята 

на Второто българско царство – от една страна очертава мястото на България в 

официалната политика на Константинопол. От друга – изворът е индиректно 

доказателство за развитие на стопанските отношения между Търново и Рагуза през 

разглеждания период. Основният акцент в публикацията е поставен върху онази част от 

писменото свидетелство, в която се споменава наскоро въздигнатата държава на 

Асеневци. В изложението се налага изводът, че цялостният ход на историческите 

събития представлява ясно доказателство за това, че връзките между Константинопол и 

Търново през разглеждания период все още нямат трайно регламентиран характер. 
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Императорската власт отбелязва съществуването на българската държава (regno di 

Bulgaria), но едновременно с това отказва да признае нейната независимост.  

 

4. Българо-дубровнишки политически, икономически и дипломатически контакти в 

епохата на цар Михаил ІІ Асен, В: LAUDATOR TEMPORIS ACTI, Studia in memoriam 

Ioannis A. Božilov, Sofia 2018 vol. I, 319–339.  ISBN 978-619-176-131-9 

Статията се фокусира основно върху три писмени свидетелства – владетелски 

документи, издадени през 50-те години на ХІІІ в. и съхраняващи се в Държавния архив 

на Дубровник. Това е българо-дубровнишкият договор, издаден на 15 юни 1253 г., 

както и две клетвени грамоти, съставени през 1254 г. и разменени между 

представителите на Рагуза и Хумското княжество. В публикацията се налага 

обобщението, че споменатите извори отразяват политическата, търговско-

икономическата и дипломатическата обвързаност, която съществува в Европа и на 

Балканите през 50-те години на ХІІІ в. Представената серия от двустранни 

споразумения поставя Сръбското кралство в ясна изолация, чрез разгръщането на 

широката коалиция, изградена от няколко държави, всяка от които приема да защитава 

политическите интереси на своя партньор.  

Конкретно по отношение развитието на българо-дубровнишките отношения през 

50-те години на ХІІІ в. се налага изводът, че контактите между Търново и Рагуза 

претърпяват по-нататъшно развитие, изразяващо се в установяването на политическо 

споразумение между двете страни. Що се отнася до икономическите взаимоотношения, 

в епохата на българския владетел Михаил ІІ Асен търговското сътрудничество между 

Търново и Рагуза достига нов етап от своето развитие. Като цяло, налага се 

заключението, че привилегиите и задълженията и на двете страни имат реципрочен 

характер.  

 

5. Две клетвени грамоти – извор за развитието на българското царство в средата на ХІІІ 

в. (политически, икономически, дипломатически и правни аспекти) В: Studia iuridico–

historica, VI/6, (2017), 52–68. ISSN1314-9296 

Изложението се фокусира основно върху две клетвени грамоти, съставени в 

средата на ХІІІ в. и разменени между представителите на Дубровник и Хумското 

княжество. Тези писмени свидетелства са привлечени като доказателство за развитието 

на българо-дубровнишките отношения и очертават една богата палитра от 

политически, търговско-икономически, дипломатически и правни ангажименти, които 

съществуват в Европа и на Балканите през 50-те години на ХІІІ в. От изложението се 
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налага изводът, че България е включена в посочената по-горе широка мрежа на 

сътрудничество. Конкретно по отношение състоянието на българо-дубровнишките 

отношения през 50-те години на ХІІІ в. се достига до заключението, че те се базират на 

наложеното в предходните десетилетия сътрудничество. Едновременно с това, 

контактите между двете страни достигат до нови сфери на развитие. 

 

6. Мястото на България в два владетелски хрисовула, регламентиращи сръбско-

дубровнишките отношения в средата на ХІV в. – Bulgaria Mediaevalis, 8 (2017), 219–

234. ISSN: 1314-2941  

В тази публикация българо-дубровнишките контакти в средата на ХІV в. за първи 

път са представени въз основа на два сръбски хрисовула, пазени в Държавния архив на 

Дубровник. Позовавайки се на информацията, съдържаща се в двата извора, можем да 

направим заключението, че те имат известен ограничителен характер по отношение на 

Търновското царство. Чрез тези документи сръбската корона се намесва в характера и 

вида на стокообмена между Търново и Рагуза, съзнателно лимитирайки вноса на 

определени стоки. Така Неманичите се превръщат в своеобразен посредник, намесващ 

се в контакти между Второто българско царство и Далматинската република през 

разглеждания период. 

 

7. България, Босна и Рагуза. Дубровнишкият модел в уреждането на двустранните 

взаимоотношения. – В: Цар Иван Асен ІІ (1218 – 1241), Сборник по случай 800-

годишнината от неговото възшествие на българския престол, Пловдив, 2019, 115 – 

125, 285 – 286, ISBN 9789548536301.  

Публикацията отделя специално внимание на Дарствената грамота, издадена от 

Иван ІІ Асен в полза на дубровничани през 1230 г. Наред с това, в проучването за 

първи път се проследяват паралелно два важни за историята на Балканите документа – 

оризмото на Иван ІІ Асен и грамотата на бан Кулин, като се прави анализ на текстовете 

им. Като заключение се налага изводът, че от края на ХІІ в. и през 30-те години на ХІІІ 

столетие дубровнишките търговци трайно насочват икономическите си интереси към 

вътрешността на Балканския полуостров и целенасочено започват да развиват 

сухопътната си търговия. Причините за това до голяма степен се крият в хода на 

общите политически събития и икономическите интереси на комуната, която на този 

етап не може да разгърне по-широки позиции в Средиземноморския басейн. Поставена 

в балкански исторически контекст, Дарствената грамота на Иван ІІ Асен се превръща в 

доказателство за процесите, протичащи в развитието на Далматинската комуна.  
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8. Byzantium, Ragusa and Bulgaria according to the Treaty of 1192, В: Българо-румънски 

сборник в чест на 60-годишнината на Пенка Данова и Анка Попеску. (под печат).  

Изложението се фокусира върху византийско-дубровнишкия договор от 1192 г., 

който, макар че не е запазен в оригинал, провокира изследователския ни интерес. 

Изворът е свързан с историята на Второто българско царство, тъй като очертава 

мястото на Търново в официалната политика на Византия, провеждана в дадения 

момент. Акцентът в публикацията е поставен върху един любопитен факт, отнасящ се 

до икономическите връзки, наложени между държавата на Асеневци и Рагуза. От 

извора ясно пролива, че по силата на договора, дубровничани получават правото на 

свободна търговия в пределите на България. Налага се заключението, че споменаването 

на Търновското царство в двустранния договор гарантира търговските интереси на 

Рагуза, насочени към пазарите на една самостоятелна държава, която все още търси 

официалното си политическо признаване.  

 

9. История и развитие на българо-сръбските отношения, отразени в някои Дубровнишки 

писмени извори (средата на ХІІІ – средата на ХІV в.), В: Тематски зборник „Гласови и 

слике: облици комуникације насредњовековном Балкану (IV–XVI век)“, Београд 2019 (под 

печат).  

В статията за първи път са привлечени пет владетелски документа, които се превръщат 

в ясно свидетелство за развитието на българо-сръбските отношения в периода – средата на 

ХІІІ – средата на ХІV в. Въпреки че споменатите свидетелства, пазени в Държавния архив на 

Дубровник, засягат твърде кратки отрязъци от време, те очертават някои основни тенденции 

в развитието на контактите между Търново и Неманичката държава през фиксирания период. 

В изложението се прави заключението, че преобладават моментите на конфронтация между 

двете страни. Противопоставяне, което в определен етап от развитието на двустранните 

отношения, е доста явно и открито, а в средата на ХІІІ в. достига и до военен сблъсък, макар 

и с епизодичен характер. Налага се и още един извод – в средата на ХІV в. единоборството 

между страните се основава на икономическите и политическите интереси на Неманичите, а 

това от своя страна налага известни търговски ограничения, които Българското царство 

търпи.  

 

10. За историята на българо-дубровнишките търговско-икономически връзки през 80-те 

години на ХІV в. (Към въпроса за митата). – В: Сборник в чест на 60-годишнината на 

проф. П. Павлов, В. Търново 2019, (под печат).  
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Статията се фокусира върху един ключов въпрос от развитието на българо-

дубровнишките отношения през 80-те години на ХІV в. и разглежда въпроса за митата, 

плащани от рагузци, а и от други чужди търговци, достигащи до българските предели. 

Позовавайки се на изворите от епохата, в изложението е направена своеобразна 

статистика, отнасяща се до размера ни митото, плащано из българските предели от 

други чужди търговци (основно представители на италианските републики) и 

дубровничани. Правейки съпоставка на сумите, дължими от различните представители, 

търгуващи из българските земи, като цяло можем да заключим, че през 80-те години на 

ХІV в. търговците от Адриатическата република се сблъскват с малко по-високи 

митнически такси, в сравнение с останалите чужденци, развиващи дейността си из 

споменатия регион. В изложението се налага изводът, че регламентирането на митата е 

една от предпоставките за широкото отваряне на балканските пазари за търговия с 

Рагуза. Този факт е и в основата на по-нататъшното широко разгръщане на 

икономическите контакти между далматинския град и полуострова, случващи се на 

един малко по-късен етап, свързан с трайното налагане на османските турци и 

заличаването на българските предели от картата на Европейския югоизток. 

 

11. За ролята на дубровнишкия консулат, развиващ дейността си из българските земи и 

на Балканите през 80-те и 90-те години на ХІV в. – BHR, 1 (2019), (под печат).  

Проучването представя статута и ролята на дубровнишките консули и съдии, 

осъществяващи дейността си на Балканите през 80-те и 90-те години на ХІV в. Това е един 

изключително важен въпрос, който за първи път намира място в българската историческа 

литература. В изложението се изтъква, че чрез работата на тези далматински служители, 

фактически се регламентира начинът, по който функционира рагузката сухопътна търговия 

на полуострова през фиксирания период, а най-вероятно и през следващите десетилетия. 

Изследването се базира основно на писмени свидетелства, очертаващи правомощията, но и 

задълженията на дубровнишките консули и съдии, назначени от Рагуза по места. От 

съдържанието на изворите можем да направим обобщението, че през разглеждания период 

България и българските земи са сред утвърдените партньори на Рагуза, с които Републиката 

осъществява търговски контакти в рамките на Европейския югоизток. Необходимостта от 

назначаването на консули и съдии в българските предели е ясен признак за разширилия се 

обем на стоково-паричните отношения между двата търговски партньора. 

 

 




