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Биографични данни

Академик Анастас Бешков е роден на 10 юли 1896 г. в гр. 
Варна. През 1915 г. завършва гимназия и постъпва в Школата 
за запасни офицери в Княжево (1916), откъдето е изпратен 
като офицерски кандидат на фронтовете на Първата све-
товна война – първо на добруджанския, а по-късно на южния 
фронт. След пробива при Добро поле през септември 1918 г. 
попада в плен на френски военни части. Освободен е през 1919 
г. и се връща в родния си град, където две години работи като 
банков и митнически чиновник.

В началото на 1922 г. заминава за Германия и завършва ви-
сше образование в Лайпцигското висше търговско училище 
(1924). По време на следването си посещава лекции и по геогра-
фия (на професорите Е. Фридрих и В. Фолц), които по-късно 
оказват влияние за трайното му ориентиране към икономи-
ческата география. В Лайпциг акад. Бешков се запознава с мла-
дия асистент Густав Стратил-Зауер (по-късно професор по 
география), който го кани на експедиция в слабо проучените 
Понтийски планини в североизточна Турция като същевре-
менно посещават Иран и Закавказието. Съвместната им ра-
бота включва географски наблюдения, топографско карти-
ране и фотографиране на различни обекти за период от 18 
месеца (от ноември 1924 година до април 1926 година). Акад. 
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Снимка 1. Акад. Анастас Бешков (1896-1964).
Picture 1. Acad. Anastas Beshkov (1896-1964).
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Бешков работи едновременно като географ, картограф, ме-
теоролог и преводач.

След завръщането си в България той се записва за сту-
дент по география в Софийския университет и паралелно с 
това работи като учител в Търговското училище „Мерку-
рий“. Акад. Бешков е избран и за председател на студентско-
то научно дружество по география. Особено внимание при-
влича дипломната му работа „Източен Понтус, географски 
преглед с особен оглед на стопанството му“ (1930).  Темата е 
разработена на основа на неговите изследвания, наблюдения 
и материали, събрани при пътуването му в Турция през 1924 
–1925 г. Разработката представя цялостна географска ха-
рактеристика на малко известните тогава планина в Мала 
Азия. Тази първа научна работа може да се счита за началото 
на неговия творчески и научен път на акад. Бешков. 

След завършване на второто си висше образование акад. 
Анастас Бешков постъпва на работа като учител по геогра-
фия в Софийската търговска гимназия (1930) за период от 
седем години. Той организира географски кабинет в гимназия-
та и го оборудва с оригинални помагала, в изработването на 
които включва своите учениците. 

През този период акад. Бешков написва три училищни 
учебника по стопанска география, включващи богат илю-
стративен материал: за ІV (1937), VІ (1938, 1940, 1943) и VІІ 
клас (1939), както и учебното помагало „Географски четива 
за Америка, Африка и Австралия“ (1940 – в съавт. с Любен 
Мелнишки). 

През 1937 г. акад. Бешков е избран за извънреден (а по-къс-
ни и за редовен) професор във Висшето търговско училище 
„Димитър Ценов“ в Свищов. За период от десет години е пре-
подавател и ръководител на катедра „Стопанска география 
и история на търговията”

През 1947 г. акад. Бешков е назначен за професор в специ-
алност география в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“. Паралелно с това продължава да чете лекции в 
Свищов. През 1948 г. акад. Бешков е избран за ръководител 
на катедра „Обща стопанска география“, която ръководи 
до 1958 г., когато се пенсионира по здравословни причини 
(https://bg.wikipedia.org/wiki/Анастас_Бешков).

Научна и изследователска дейност

Основните насоки на научна работа на акад. Бешков мо-
гат да се очертаят в пет генерални направления – методо-
логия на икономическата география, теория и практика на 
комплексното икономгеографското райониране, география 
на транспорта, география на селското стопанство и геогра-
фия на промишлеността на България. 

С научноизследователската работата на акад. Анастас 
Бешков са свързани две от фундаменталните издания на 
създадения през 1950 г. Географския институт при БАН. Той 
организира и ръководи работата по написването и издаване-
то на монографията „Икономическа география“, т. ІІ (1961) 
от първата монография „География на България“, в която е 
редактор и автор. По негова инициатива през 1960 г. се съз-
дава Инициативен комитет под негово председателство за 
изработване и издаване на Национален географски атлас на 
България, който е издаден през 1973 г.

Акад. Анастас Бешков полага основите на новото ико-
номическото райониране и  на географията на транспорта 
в България (Фиг. 1). Обособените от акад. Бешков през 1934 
седем райони като изключим региона на югозападна България, 
който е развит в два района до голяма степен съвпадат със 

съвременната схема на регионализация на територията на 
България по NUTS-2. Особено ценен методологически принос 
е разбирането на Акад. Бешков за икономическия район като 
обективно съществуваща реалност. Във всички негови рабо-
ти на тази тема личи стремежът му да се докаже, че чрез 
формирането на стопански райони икономическата ефек-
тивност за националното стопанство може да бъде опти-
мизирана.

Акад. Бешков има съществени приноси в разработването 
на важни методологически въпроси от икономическата ге-
ография и проблеми от стопанската география на България 
посредством трудовете си Обща стопанска география с об-
ширна встъпителна физикогеографска и антропогеографска 
част (1938) и Обща стопанска география с обширна встъпи-
телна антропогеографска част (1948, Сн. 2). Експертизите 
на акад. Бешков са резултат от сериозни проучвания и го 
утвърждават като важен консултант на държавата при 
вземане на решения за капитални строежи, развитие на ин-
фраструктурата, отраслите и стопанството.

Друг важен аспект от работата на акад. Бешков са раз-
работките му свързани с география на транспорта. Той оп-
ределя важното влияние на транспорта и транспортната 
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Фигура 1. Стопанскогеографско поделение на България - 1934.
Figure 1. Economic geographical regionalization of Bulgaria – 1934.

Снимка 2. Обща икономическа география.
Picture 2. General economic geography.



148

инфраструктура като фактор за развитие на икономиката, 
селищата и регионите – напр. студията „Нашите железо-
пътни строежи и значението им (1947)”. Особено внимание 
заслужават трудовете му за железопътната линия София-
Варна, железопътната линия Ловеч-Троян, транспортният 
проблем на Добруджа, пристанищата Шабла и Девня и из-
граждането на канала Варна-Девня. Тези свои идеи акад. Беш-
ков развива и аргументирано отстоява до края на живота си.

По-малко са разработките на акад. Бешков в областта на 
география на промишлеността и географията на селското 
стопанство, но на тяхна основа се вземат важни стопански 
решения като позиционирането на новия азотноторов за-
вод в гр. Стара Загора с цел оптимизирането на земеделието 
в Горнотракийскта низина.

Акад. Бешков участва в редица международни форуми 
като ІV конгрес на славянските географи и етнографи в Со-
фия (1936 – секретар на секция „Областна география, мето-
дика на географията“), ІІ конгрес на Всесъюзното географско 
дружество на СССР в Москва (1955), ХІХ международен гео-
графски конгрес в Стокхолм (1960).

Акад. Бешков е ангажиран и с активна редакторска дей-
ност – главен  редактор и член на редакционната колегия на 
Известия на българското географско дружество (1953 – 1964), 
член на редакционната колегия на Известия на Географския 
институт при БАН (1954 – 1964) и на сп. „Географски пре-
глед“ (1946 – 1950); член на главната редакция на Кратка бъл-
гарска енциклопедия (т. І-V); член на редакционната колегия 
и автор на „Учебен географски атлас“ (1960). 

В резултат на богата култура и осъществени пътувания 
от акад. Бешков излизат много научно-популярни статии и 
книги - „Турция“ (1950), „Богата и прекрасна е нашата роди-
на“ (1953 – в съавт. с Л. Мелнишки), „Задбалкански котлови-
ни“ (1954 – в съавт. с П. Пенчев), „Египет“ (1956 – в съавт. с 
Л. Мелнишки), „Иран“ (1958 – в съавт. с Л. Мелнишки), „Шве-
ция и Норвегия“ (1961 – в съавт. с Л. Мелнишки). География-
та на България той популяризира на немски език в книгата 
си „Volksrepublik Bulgarien. Natur und Wirtschaft“, издадена в 
Берлин (1960). 

Големите организационни способности на акад. Бешков  
се проявяват в работата му като заместник-декан на Био-
лого-геолого-географския факултет в Софийския универси-
тет и Председател на Българското географско дружество 
(1948 – 1964). 

За значимите си научни постижения през 1948 г. Анастас 
Бешков е избран за Член-кореспондент на БАН, а през 1958 г. 
за Академик.

След основаването на Географския институт на БАН 
през 1950 г.  акад. Бешков ръководи секция Икономическа ге-
ография в период от 14 години. През 1952 г. организира в Ин-
ститута научна сесия за икономгеографското райониране, 
на която изнася основният доклад за принципите на райо-
нирането. Това събитие може да приеме за първия научен фо-
рум посветна на проблемите на регионалните изследвания в 
България.

Дейността на акад. Бешков е тясно свързана с решаване-
то на важни практически стопански задачи:

- Изясняване на значението на транспорта за развитие-
то на стопанството и селищата.

- Решаване на транспортните проблеми на Добруджа.
- Обосновка на мястото за изграждане на Азотноторовия 

завод в гр. Стара Загора, построен през 1963 г.
- Развитие на идеята за прокарване на плавателен канал 

от Варна до Девня която е превърната в проект през 1965 г., 

а корабоплаване по канала е започнала през 1975 г. 
За значимите си научни постижения акад. Бешков е удос-

тоен със следните награди:
- Лауреат на „Димитровска награда“ (1953 г.) – най-ви-

сокото за времето си държавно отличие е присъдено за из-
следванията на акад. Бешков в областта на география на 
транспорта и конкретно за решаването на икономическите 
и транспортните въпроси на Добруджа.

- През 1956 г. по случай 60-годишнината си акад. Бешков е 
награден с орден „Кирил и Методий“ – І степен. Българското 
географско дружество издава специален юбилеен сборник в 
негова чест.
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