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Биографични данни

Гешо Гешев (сн. 1) е роден на 12 февруари 1940 г. в град 
Лозница, област Разград. Израства в семейството на Тодор 
и Ирина Мишеви, и двамата родом от Лозница, и по-големия 
си брат Петър. Баща му Тодор Гешев Мишев, роден 1913 г., 
е виден общественик и организатор на туристически по-
ходи, което възпитава у Гешо Гешев любов към природата 
от ранна детска възраст. Напуска родното си селище през 
1958 г. и през 1965 г. завършва специалност География в Геоло-
го-географския факултет на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. В периода 1965–1970 г. работи като про-
ектант в Районната проектантска организация в София, а 
в годините 1970–1975 като главен специалист в Министер-
ство на труда и социалните грижи. В тези институции 
Гешев работи по проблемите на населението и селищата и 
на териториално-устройственото планиране. През 1975 г., 
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ABSTRACT

The article deals with the research and professional activity of Prof. Gesho Geshev in the field of demog-
raphy, regional planning, transnational cooperation, territorial and urban planning, urban geography 
and urban ecology. The author has more than 100 scientific publications, most of which have been 
published abroad. In addition, Gesho Geshev participates and manages dozens of projects in which he 
applies his theoretical knowledge in practice. As the head of two scientific institutes at Bulgarian Acad-
emy of Sciences (Institute of Demography and Geographical Institute), he applies his management 
skills as well. There, he has been able to form a large team of experts in different fields with whom he 
works on topical geographical issues. Prof. Geshev combines his research work with teaching activity at 
South-West University “Neofit Rilski” and University of Veliko Tarnovo “St. Cyril and St. Methodius”. He 
has been a chairman of the National Geography Committee of the International Geographical Union. 
Its name remains well known among scholars from Poland, Hungary, Russia, Greece, the Netherlands, 
Angola and many more, and the applicability of its works is relevant to contemporary geography.
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Снимка 1. Гешо Гешев (1940-1999), Източник: Гешев, 1999.
Picture 1. Gesho Geshev (1940-1999), Source: Geshev, 1999.
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след спечелен конкурс, постъпва в  Географския институт 
при БАН като научен сътрудник ІІ ст. През 1985 г., след ус-
пешна защита на дисертационен труд на тема „Икономгео-
графски проблеми на урбанизацията в България“, му е присъ-
дена научна степен „кандидат на географските науки“ (ОНС 
„доктор”). Хабилитира се за старши научен сътрудник ІІ ст. 
през 1988 г., а през 1999 г. е избран за  старши научен сътруд-
ник І ст. (професор). Като специалист с ценен опит е привле-
чен на работа от 1991 до 1995 г. като заместник-директор 
на новосъздадения Институт по демография при БАН. През 
1995 г. екипът на Географския институт го избира за дирек-
тор на Института. На проведения конкурс през април 1999 г. 
и след успешен първи мандат, Гешо Гешев е избран отново за 
директор. Вторият му мандат трябваше да започне октом-
ври 1999 г., но внезапната му смърт през лятото на същата 
година слага край на жизнения му и професионален път.

Научно-изследователска дейност

В научно-изследователската си дейност проф. Гешев 
работи в областта на демографията, трансграничното съ-
трудничество, регионалното планиране, териториалното 
и селищното устройство, геоурбанистиката, градската 
екология. Като ръководител на редица национални и между-
народни проекти, свързани с регионалното развитие и транс-
гранично сътрудничество, той прилага в практиката много 
от своите научни постановки. Натрупаните познания и 
опит от съвместната работа в международните проекти 
проф. Гешев адаптира и прилага за българските условия. Из-
бран е от съответните институции на Германия и Австрия 
за единствен национален представител по проекта „Vision 
Planet” от Програма INTERREG IIС. Негови разработки слу-
жат за обосновка на законодателни предложения в областта 
на регионалното развитие и териториалното устройство 
в България, както и за разработване на програми за алтерна-
тивна заетост. Признание за значимостта и новаторство-
то в неговата работа е също това, че в началото на  1998 г. 
материали и доклади на Гешев се използват от Федералния 
изследователски център за регионални изследвания и регио-
нално планиране (Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und 
Raumordnung) в Бон за разработване на предложения за про-
странствената политика в Централна Европа и Дунавския 
регион. Изследователската си работа проф. Гешев съчетава 
и с активна преподавателска дейност в ЮЗУ „Неофит Рил-
ски“ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Дълги години е предсе-
дател на Националния комитет по география при Междуна-
родния географски съюз.

По време на научната си кариера проф. Гешев работи в 
различни направления на географската наука. Условно може 
да се разграничат три етапа от неговото научно-професио-
нално  развитие: 1) Екологични проблеми на урбанизираните 
територии (до 1986 г.), 2) Демографска ситуация и регионал-
ни демографски проблеми на България (1986–1995 г.), 3) Регио-
нално развитие и транснационално сътрудничество (след 
1995 г.)

Първи етап (до 1986 г.)
През първия етап Гешо Гешев изследва предимно еколо-

гичните проблеми на градовете и урбанизираните ареали. 
Като най-съществени статии се открояват „Основни гео-
графски аспекти при изследването на екологията на градове-
те” и „Еколого-градоустройствена оценка на агломерацията 
Варна–Девня”. Това е период на ускорена индустриализация, 

в който започват да се открояват редица екологични про-
блеми в различни части на България. В допълнение към това, 
в края на 70-те години на ХХ в. около 60% от населението 
живее в градовете, което показва актуалността на негови-
те разработки. Към този момент основните публикации са 
свързани предимно с качеството на повърхностните води, 
замърсяването на почвите и изчезването на растителни и 
животински видове. Приносът на автора се изразява в ком-
плексния подход, който използва за изследване на „екология-
та на града” (Гешев и кол., 1979). Подбрани са критерии за 
оценка, с които може да се измерят екологичните условия в 
три групи функционални градски зони (промишлени, зони за 
обитаване и възстановяване и производствени зони). В зона-
та за обитаване и възстановяване Гешо Гешев и кол. (1979) 
отделят значимостта на геоморфоложките, микроклима-
тичните и икономическите условия на територията. В 
тази зона акцентът пада върху биоклиматичните условия, 
а за производствената зона върху характеристиките на 
почвата, растителността, водните и климатични усло-
вия. Комплексната оценка, която се предлага от авторите 
позволява да се изберат най-подходящите пространства за 
застрояване в градската територия. 

Идеите на Гешо Гешев за създаване на екологични оценки 
намират приложение в статията му посветена на агломе-
рацията Варна–Девня (Гешев, 1982). В нея авторът използва 
екосистемния подход за изследване на града-ядро и зоната на 
разселване. В статията Гешев дефинира значението на урба-
низираните системи като територии, изградени от 5 под-
системи – природна среда, социална среда, техническа среда, 
пространствена среда и управленска подсистема. Научната 
стойност на разработката се изразява в използването на 
два иновативни метода за анализ – метод на отклонение от 
максимума и метод на базисните показатели, с които той 
оценява както комплексно, така и по компоненти, жизнена-
та среда на изследваната селищна агломерация. Важно е да се 
отбележи моделът за факторна и типологична еколого-гра-
доустройствена оценка, който Гешев разработва. Статия-
та и до днес остава една от малкото географски публикации 
с практическа приложимост в областта на градоустрой-
ството и градското планиране.

Използването на математико-статистически методи 
в географските изследвания е отличителна черта в рабо-
тата на проф. Гешев. Още един принос в това направление 
е опитът за комплексно природно-икономическо райониране 
на България с помощта на многомерен статистически ана-
лиз (Велев и кол. 1984). Типологично-териториалната кла-
сификация е първи опит за отчитане на природните и ико-
номически характеристики на страната с цел създаване на 
комплексно географско райониране. Авторите използват 29 
показателя (12 природни и 17 социално-икономически), с по-
мощта на които отделят 5 географски района, 15 подрайона 
и 20 социално-икономически локалитети.

Втори етап (1986–1995 г.)
Друго направление, по което работи проф. Гешев, са демо-

графската ситуация и регионалните демографски проблеми 
на България. През периода 1986–1995 г. авторът публикува 
повече от 10 научни разработки, посветени на демограф-
ската устойчивост на районите в България, етническата 
структура на населението, депопулацията, миграционни-
те процеси. Причина за това е промяната във възпроизвод-
ството на населението и наченките на демографска криза, 
особено през 90-те години на ХХ в. През 1986 г. излиза прогноз-
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ната му статия за трудовите ресурси на Южна Централна 
България (Гешев, 1986). В нея авторът обосновава необходи-
мостта от прогнозиране на трудовите ресурси в терито-
риален разрез, а не по стопански отрасли, чрез използването 
на териториално-функционалния подход. Гешев критикува 
формалното използване на статистическа информация и 
научно аргументира ролята на специалистите по икономи-
ческа география.

Важна е неговата публикация за демографската устой-
чивост на районите в България (Гешев, 1994). Още тогава 
проф. Гешев разкрива измеренията на демографската криза 
и очертава „тежкото” бъдеще на редица територии в Бъл-
гария. В типологичната класификация на селските терито-
рии в България (с населени места под 10 000 жители), проф. 
Гешев отделя 6 типа селски района със сходни показатели за 
демографска устойчивост и обосновава необходимостта от 
целенасочена политика спрямо обезлюдяващите се терито-
рии. Авторът счита за съществен пропуск липсата на коми-
сия по демографската политика в 36-то Народно събрание, 
която е създадена на много по-късен етап. Като признание за 
неговите експертни познания, той е привлечен за сътрудник 
в Комисията по опазване на околната среда и водите към 37-
то Народно събрание.  

Трети етап (след 1995 г.)
В този последен, но изключително плодотворен период 

от неговия изследователски (и жизнен) път, проф. Гешо Ге-
шев работи предимно в областта на регионалното развитие 
и трансграничното, и в по-широк смисъл, транснационално-

то сътрудничество. От методологична гледна точка, проф. 
Гешев дава своя научен принос за изясняване на същността и 
съдържанието на термини като териториално, регионално 
и пространствено развитие и планиране (Гешев, 1999). Той 
разглежда понятийния апарат като непрекъснато еволюира-
ща система, която трябва да бъде във фокуса на вниманието 
на изследователя. Според него, впоследствие ясно формули-
раните дефиниции следва да се използват от управлението 
като „правилно разбрана същност“ на провежданите поли-
тики (Гешев, 1999). Гешев посочва необходимостта от оп-
ределяне на специални типове райони, формиращи рамката 
на регионалното планиране. Чрез тяхното очертаване се 
ориентират и инструментите на регионалната политика, 
за да бъде тя по-ефективна. Според него съществуват след-
ните типове райони в България: 1) изоставащи, 2) екологично 
застрашени, 3) гранични, 4) планински, 5) райони с индустри-
ален упадък, 6) селски територии. Еволюцията в разбирани-
ята за същността, съдържанието и обхвата на понятието 
селски територии можем да проследим в неговия хабилита-
ционен труд „Проблеми на регионалното развитие и ре-
гионалната политика в Република България” (Гешев, 1999). 
В по-ранна своя разработка проф. Гешев (1994) посочва, че 
дотогава селските територии са се определяли въз основа на 
територията на селата, която включва селищната и извън-
селищната територия и се очертава по границата на зем-
лищата им. По-късно, в своята монография от 1999 г., той 
допълва, че при определянето на селските зони или райони, не 
трябва да се изхожда от статуса на населените места (т.е. 
от селата), а от преобладаващия характер на функциите 
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Снимка 2. Проф. Гешо Гешев заедно с проф. дгн Петър Петров и немски докторант след защитата му в Географския институт на БАН през 1999 г. 
(Източник: личен архив на проф. Борис Колев).

Picture 2. Prof. Gesho Geshev together with Prof. PhD Petar Petrov and a German doctoral student after the defense of his PhD thesis at the Geographical Institute of 
BAS in 1999 (Source: Prof. Boris Kolev’s personal archive).
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(Гешев, 1999). Авторът посочва и най-характерните черти, 
по които следва да се разграничат селските райони: висок дял 
на заетите в земеделието, ниско ниво на доходи от земеде-
лие, ниска гъстота на населението и висока степен на депо-
пулация. Предлага също, към тези критерии да се добавят и 
други: дял на градското население, значително по-нисък от 
средния за страната и по-нисък от същия за съответната 
област, транспортното и комуникационното обслужване 
и комуникационното снабдяване да е по-ниско от средното 
за страната и областта. Тези и други основни постановки, 
изложени в неговата монография, по-късно намират отраже-
ние в Закона за регионално развитие от 1999, 2004 и 2008  г.

Тук следва да отбележим, че важен момент в професио-
налната практика на проф. Гешев, е участието му като 
представител за България и ръководител на проекта ESTIA  
(European Space and Territorial Integration Alternatives) по про-
грама ИНТЕРРЕГ IIC (Geshev, 1999).  Програмата INTERREG 
IIС (1997–1999 г.) прилага иновативен, за времето и маща-
бите, интегриран подход в политиката за пространстве-
но развитие, като тя обхваща големи региони, включващи 
и страни от Централна и Източна Европа извън ЕС, в това 
число и България. Придобитите знания и опит в процеса на 
работата, са от голяма важност не само за българския екип, 
взел участие в проекта, но и за България като цяло. Период-
ът, в който протича работния процес по проекта, предше-
ства началото на прилагането на  предприсъединителни-
те  финансови инструменти в България. В този контекст, 
страната ни, като кандидат членка на ЕС, вече разполага със 
съвместно разработена основа за стратегическо планиране 
и за диференцирано прилагане на средствата в рамките на 
програмния период 2000-2006 г.

Заключение

Извън статистиката и своите над 100 научни публи-
кации, проф. Гешо Гешев ще остане в историята като учен, 
търсещ решения на предизвикателствата, стоящи пред бъл-
гарската география и общество в т.нар. период на преход от 
началото на 90-те години на ХХ в. Практико-приложността 
на географската наука е водещ принцип в неговата работа. 
Той „бяга” от празното и ненужно теоритизиране в научните 
си разработки. Широката екипност, която той формира сред 
своите съмишленици (сн. 2), оперативността, спокойствие-
то, всеотдайността и лидерските качества, му позволяват 
да осъществи идеите си бързо и ефективно. Чрез научните си 
публикации (в областта на социално-икономическата геогра-
фия, демографията, геоурбанистиката, регионалното разви-
тие) и проектите, в които работи, проф. Гешев печели по-
пулярност далеч извън пределите на България. Неговото име 
остава познато сред учени от Полша, Унгария, Русия, Гърция, 
Нидерландия, Ангола и др., а приложността на неговите разра-
ботки е актуална и за съвременната географска наука.
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