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Статията има за цел да представи пред българската географска и научна общност 
един непубликуван ръкопис на проф. д-р иван Батаклиев със заглавие „географски 
преглед по ландшафти на България и преглед на развитието на населението“. научна-
та разработка на проф. Батаклиев представлява задълбочена характеристика и анализ 
на ландшафтите и развитието на населението на „Стара България и новоосвободемите 
земи“, като по категоричен начин се аргументира и отстоява националната българската 
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ВъВедение

непубликуваният ръкопис на проф. д-р иван Батаклиев „географски пре-
глед по ландшафти на България и преглед на развитието на населението“ е в 
обем от 48 страници. трудът е писан в периода 1942–1943 г. и е структуриран в 
две основни части – част първа „Пространство“ и част втора „население“.

изследването, скромно определено като „преглед“ на ландшафтите и на-
селението, представлява пространна и детайлна характеристика и анализ на 
територията на България, включително и присъединените през 1941 г. земи на 
Беломорска тракия, македония и Поморавието (фиг. 1). направена е оценка на 
техния потенциал и възможности за оптималното им използване в процеса на 
развитие на националното стопанство и държавата. 

Приносите на проф. иван Батаклиев за развитието на ландшафтните из-
следвания в България са представени и анализирани от Велчев, Пенин, тодоров 
и Контева (2011) в монографията „ландшафта география на България“, където 
той е определен като основоположник на българското ландшафтознаие. други 
публикации в тази област са на Железов, недков (2014) – статията „Проф. д-р 
иван Батаклиев – приноси в развитието на физическата география и ландшафт-
ната екология в България“; Железов (2014) – сборник с трудове „Проф. д-р иван 

Фиг. 1. Страница със заглавието на ръкописа 
на проф. д-р иван Батаклиев „географски 

преглед по ландшафти на България 
и преглед на развитието на населението“
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Батаклиев. избрани трудове“; Железов, недков (2019) – статията „развитие на 
ландшафтните изследвания в България“. Въпреки направените детайлни ана-
лизи на приносите на проф. Батаклиев в областта на физическата география и 
ландшафтната екология, трудът „географски преглед по ландшафти на Бълга-
рия и преглед на развитието на населението“ остава неизвестен за българска-
та географска и научна общност. този факт налага представянето на труда на 
проф. Батаклиев, без да се прави коментар върху параметрите на научното му 
съдържание. 

ПърВа ЧаСт „ПрОСтранСтВО“

Част първа от ръкописа на проф. д-р иван Батаклиев е озаглавена „Прос-
транство“ (Raum) и започва с обща характеристика на местоположението на 
България в европа и на Балканския полуостров (фиг. 2). направена е кратка 
оценка на кръстопътното й географско положение и граници. Прави впечат-
ление, че проф. Батаклиев използва и налага термина „пространство“, когато 
описва и анализира площта на България, като на места уточнява, че в повество-
ванието се акцентира на „Обединена България“.

Фиг. 2. Първа страница на ръкописа 
на проф. д-р иван Батаклиев, поставяща 

началото на първа част 
със заглавие „Пространство“
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тази първа част е представена в три подраздела, разглеждащи областите, 
на които авторът поделя България: Северна България, Средна България, Южна 
България с техните отделни части. 

Първата голяма област, обособена в подраздел, е Северна България, като 
в нея авторът включва ландшафтите на дунавската плочеста равнина и Балкана 
(фиг. 3). 

направен е кратък комплексен географски анализ на дунавския бряг. Бре-
говата зона е ограничена до височина 100–120 m, като специално внимание е 
отделено на големите „льосови срутища“ при гр. Оряхово. Определен е етниче-
ският състав на населението с преобладаване на българи и малко румънци във 
Видинско и е характеризирано стопанското значение на плодородните почви 
по дунавския бряг, които се използват за отглеждане на индустриални култури 
– царевица и слънчоглед. акцентирано е на пристанищата на гр. русе – дефи-
нирано като главно „вносно пристанище“, и на гр. лом – като „износно приста-
нище“ и „пристанище на гр. София“.

Дунавската плочеста равнина е определена като най-обширния български 
ландшафт с площ 30 000 km2. Поради широко застъпените черноземни почви 
образно е назована „Житницата на България“, като паралелно са предоставени 
данни за климата, растителността, морфоложките и геоложките особености. за-
сегнат е проблемът с недостига на вода, което налага изграждането на дълбоки 
кладенци, особено в добруджа. Следва детайлен анализ на стопанските въз-
можности на дунавската равнина по отношение на развитието на земеделието, 
отчитайки факта, че не е богата на минерали. направен е анализ и на произхода 
на населението, и на основните демографски характеристики. Като главни гра-
дове са посочени Плевен – с население над 30 000 души, и Шумен. 

Областта на Стара планина (Балканъ) авторът определя като „гръбнака“ 
на България, изтъквайки факта, че въпреки разширението на територията до 
Бяло море, никога не е губил българския си характер и важната си роля за за-
пазване на българския народ през петвековното турско робство. Подробно са 
разгледани геоложкият строеж и геоисторическото развитие на планинската 
структура. Областта е поделена на три части – западна, средна и източна, и 
е определена е като „царството на буковите гори“. Отчитат се ограничените 
възможности, свързани с развитието на скотовъдството и горското стопанство. 
това е наложило търсене на други насоки, като развитието на индустрията в 
някои градове – например в габрово с над „100 индустриални заведения, бъл-
гарския манчестър“ и население 17 000 души. Отчетен е пръснатият характер 
на селищата, определени като колиби и дворове, и се дава пример с гр. троян, 
който се простира до 5 km по протежение на р. Осъм и в стопанско отношение 
„върви по стъпките на габрово“.

Във втория подраздел на първата част от ръкописа проф. ив. Батаклиев 
разглежда областта Средна България (фиг. 3). тя е разположена между Стара 
планина и македонския масив и включва ландшафтите на задбалканските кот-
ловини, Среднобългарските планини, планини и котловини в западна Средна 
България и маричината низина. Проф. Батаклиев определя тази област като 
връзка между Северна и Южна България в геоложко и климатично отношение. 
Отчетено е важното стратегическо положение, което има областта по диагонал-
ната ос ниш–София–Пловдив–Одрин–Константинопол.
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Първо, следвайки географския алгоритъм, са анализирани Задбалкански-
те котловини, като от запад на изток се редуват Пиротска, Софийска, златиш-
ко-Пирдопска, Карловска, Казанлъшка, Сливенска, Карнобатска и айтоска 
котловина. Специално внимание се отделя на Софийската котловина, където 

Фиг. 3. Страници от ръкописа на проф. д-р ив. Батаклиев с начални текстове 
на основните ландщафтни региони – дунавска плочеста равнина, Средна България, 

Южна България и Български беломорски бряг
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е разположена столицата на България гр. София с население 425 000 души, 
явяваща се географски център на Балканския полуостров и почти в средата на 
направлението между Североизточна България и македония. Отчитат се бла-
гоприятните условия в тези котловини за развитие на южни култури като лозя, 
тютюн, овощия, а котловините Карловска и Казанлъшка са „прочути като розо-
ви градини на България“.

Среднобългарските планини включват Средна гора, Витоша, люлин, 
Вискяр, завалска, гребен и Влашка планина. най-голяма е Средна гора, прос-
тираща се между реките искър и тунджа и покрита с букови и дъбови гори. и 
за тази подобласт, както за задбалканските котловини, проф. Батаклиев изтъква 
доминацията на българския етнически елемент („здраво българско население“). 
най-малка от среднобългарските планини е Витоша, но с ясно изразена планин-
ска структура.

на юг от Среднобългарските планини се простира „мозаечен ландшафт, 
съставен от малки среднобългарски планини и хубави малки котловини“. тук е 
формиран главният хидрографски възел на Балканския полуостров, което има 
важно политическо значение. През тази част на България минават главните пъ-
тища за македония. Отчитат се фактите, че Самоковската котловина е с най-го-
ляма надморска височина в България, Пернишката котловина е богата на кафя-
ви въглища, Кюстендилската и отчасти дупнишката котловина са „овощните 
градини на България, като в последната се отглежда и много тютюн“.

Югоизточната част на Средна България е заета от Маричината низина, оп-
ределена като най-големия ландшафт, през която протича най-голямата река на 
полуострова – марица. наличието на обилни водни маси благоприятства раз-
витието на оризопроизводството. Съчетанието на климатичните и почвените 
дадености е причина низината да бъде позната като един от най-плодородните 
ландшафти на България с изключително благоприятни условия за отглеждане 
на индустриални и градински доходни култури – в периферята й растат тютюн, 
памук, сусам, ранно грозде, а в ниските крайречни части – зеленчуци, ориз и 
различни овощия. По отношение на земеделските култури се посочва разликата 
с дунавската равнина, където преобладават зърнените култури. главен град в 
маричината низина е Пловдив, определен като втора столица на България с 
населението си от 110 000 души. В него се намира и главното тютюнево депо. 
други важни градове са Пазарджик, Стара загора, Хасково и ямбол.  

От югоизток низината на р. марица се загражда от планините Странджа 
и Сакар, определени като свързващи структури между Балканската нагъната 
система с македонородопския масив, а същевременно разделят горна и долна 
тракия. Отчетена е тяхната стратегическа роля за защита на България при напа-
дение от югоизток и защита на гр. Одрин при нападение от север.

Черно море и Черноморският бряг са разгледани като отделен ландшафт, 
който огражда Северна и Средна България. Определено е търговското значение 
на Черно море и пристанищата Варна (с население 70 000 души) и особено 
Бургас, чрез което се осъществява 1/3 от външната търговия на България. Пред-
ставени са големите възможности на региона по отношение на риболова и раз-
витието на туризма („Варна се устрои като първостепенен европейски курорт 
и летовище“).
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третият подраздел включва областта Южна България (фиг. 3), в чиито 
обхват влизат  македонородопският масив, западна тракия и македония без 
южната й част с гр. Солун.

Македонородопският масив, определен като най-стара суша на Балкан-
ския полуостров, има междинно положение между Балканската и динарската 
планинска система, на запад достига до динарските нагънати вериги, на изток – 
до долината на р. марица, и на юг – до Бяло море. Опреден е като „мозайка от 
ниски и високи планини, големи и малки котловини, бързотечни реки и много-
бройни езера“. най-големи структури са планините рила, Пирин и родопите. 
родопите са определени като най-обширната структура в масива и се поделят 
на западни и източни, като източните се поделят от р. арда, съответно на Севе-
роизточни и Югоизточни. други планини са Шар, Кораб, якупица и Пелистер. 
Областта се определя като важен хидрографски център, от който извират глав-
ните реки на полуострова – марица, искър, Струма, Вардар, морава и места, 
и са формирани основните котловини – разложка, Чепинска, неврокопска, гор-
ноджумайска и др.

западната част на македонородопския масив е развита на запад от р. Стру-
ма. голяма площ заемат разположените в нея котловини – Битолска, Скопска 
(с централното си положение), Овче поле (житницата на Средна македония) 
и много плодородната Струмишка в Средна македония. Освен тези котловини 
като по-важни са разгледани и планините Скопска Черна гора, която е вододе-
ла между р. Вардар и р. морава, Кратовската вулканичка планина, Плачкови-
ца, тиквешката хълмиста област и Беласица. тази част на масива, заедно с р. 
Вардар, се определя като преходна зона към динарските планини, подобно на 
Средна България с р. марица.

западно от р. Вардар се простират планините якупица, Бабуна и Селечка 
(при р. Черна), Кожух и ниджа. В средата на западна македония е разположено 
Прилепско-Битолското поле, което е житницата на тази част. тук се простират 
още легендарната българска планина Шар, която е северозападната географска 
и етнографска граница на македония, като авторът изказва съжалението, че ця-
лата планина не е в границите на България. В Югозападна македония по-важни 
планини са Бигла, галичица и Пелистер. тук се намират и големите езера – Ох-
ридско (с дълбочина 286 m) и Преспанско. 

Южна Македония и Западна Тракия са заети от егейския масив, който 
представлява най-ниската част на македонородопския масив. границата между 
Беломорска македония и тракия и вътрешните им част следи билата на плани-
ните ниджа, Кожух, Беласица, алиботуш (Славянка), драмски безден и Юго-
източни родопи. 

Македония е определена като страна на езерата на Балканския полуостров, 
като България достига до Охридското и дойранското езеро, а тикино и Бутков-
ското езеро в Серското поле са пресушени. В пределите на България влизат по-
летата гевгелийско-Валандовско, Серско, драмско, Ксантийско и гюмюрджин-
ско.

Българският беломорски бряг (фиг. 3) започва от р. Струма и достига близо 
до устието на р. марица, като България „владее“ островите тасос и Самотраки, 
които са представени като част от егейския масив. Характеризирани са някои 
основни особености на заливите Кавалски, деде-агач и Порто-лагос. Обосно-
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вана е физикогеографската връзка, която формира македонородопският масив 
между България и Бяло море. ясно се изказва тезата, че тази връзка е „солидна 
основа за политическата и стопанска връзка между България и Бяло море“.

След подробното описание на геоложките и морфоложките особености, 
подобно на другите две области, и за Южна България проф. ив. Батаклиев де-
тайлно характеризира климата и растителността и тяхното значение за стопан-
ското развитие на България, като посочва разликата в това отношение между 
крайбрежните региони на Беломорието и вътрешните и планинските региони. 
авторът завършва анализа с характеристика на главните градове, редувайки 
духовните средища на българщината Охрид и Битоля, селищата по долината 
на р. Вардар – Скопие, Велес и гевгели, тези в Средна македония – Щип и 
Струмица, по долината на р. Струма – горна джумая (дн. Благоевград), Петрич 
и Сяр, по долната на р. места – неврокоп (дн. гоце делчев) и драма, Кър-
джали в източни родопи, както и тези в Беломорието (дн. в гърция) – Кавала, 
гюмюрджина (дн. Комотини) и деде-агач (дн. александруполис). Отчита се 
първостепенното значение на гр. Кавала, особено като „депо за българските 
тютюни“.

ВтОра ЧаСт „наСеление“

Втората част на ръкописа на проф. д-р иван Батаклиев „географски пре-
глед по ландшафти на България и преглед на развитието на населението“ е 
разработена в обем от 12 страници и е свързана с характеристика и анализ на 
населението – Das Bevölkerun (фиг. 4). Структурирана е в три подраздела – Про-
изход и брой на населението, етнически състав и еврейско население.  

В първия подраздел Произход и брой на населението проф. ив. Батаклиев 
разглежда населението на държавата и неговия брой, като при анализа се поста-
вя акцент върху произхода на българския народ (Das Staatsvolk). ясно уточнява, 
че той е първият средновековен народ на Балканския полуостров, неоспоримо 
разграничаващ се от народите в пределите на Византия, които имат произход от 
азия и Северна африка. Пространството, което обхваща населението, набро-
яващо 8,5 млн. и е със средна гъстота 55 жители на km2, е с площ 152 000 km2.

Колебанието в числеността на българското население проф. Батаклиев от-
дава на на географското положение, предимно планинския ландшафт на полу-
острова и дългото турско робство. той очертава макрорамката на българското 
землище – на север до р. дунав и отвъд дунава при царете Крум и Симеон, на 
юг до Бяло море, на запад до Средна албания и планините на запад от р. мо-
рава (в някои периоди дори до Белград) и на изток до Черно море. значителни 
загуби на население е имало при многото въстания на българите срещу турците 
(общо 43), гръцката асимилация, кърджалийските и даалийските времена, както 
и през войните на русия и австрия с турция, когато големи групи от българско 
население се преселват в Банат, Влашко, молдова, Седмиградско, Бесарабия, 
мала азия и Южна русия. Проф. Батаклиев обръща специално внимание на 
факта, че Сърбия, гърция и румъния по-рано от Българя формират държавни 
образувания и започват политика на асимилация и домогване до български те-
ритории. авторът предполага, че ако българското населението не е преживяло 



11

тези тежки времена и събития, би наброявало 15 млн. души. Цитирани са данни 
за броя на българите от ами Буе – 4 млн. д., Константин иречек – 5,5 млн. д. 
към 1876 г., проф. иширков – 6 млн. д. към 1912 г., и проф. Йордан иванов – 
6,4 млн. души. 

Проф. ив. Батаклиев отчита, че въпреки войните от началото на XX век 
и мощната асимилация на българи в Югославия и гърция (определена като 
„по-силна, отколкото през турското робство“), населението на България се уве-
личава от 6 млн. д. на 8–8,3 млн. д. само за 29 години. От тях в пределите на 
България живеят 6,93–6,94 млн. д. – 5,54 млн. д. в Стара България и 1,4 млн. 
души от новоосвободените земи – Южна добруджа, македония, западните бъл-
гарски покрайнини, моравско и Беломорската област (западна тракия и Юго-
източна македония). извън границите на България по това време се намират 
около 1,1–1,3 млн. д. – в Северна добруджа (20 000 д.), като по силата на Кра-
йовската спогодба от 1940 г. 70 000 българи се преселват в Южна добруджа; във 
Влашко и молдова  – около 100 000–200 000 души (само в Банат са 20 000 д.); в 
Бесарабия според официалната руска статистика към 1897 г. – 103 225 д., което 
при средно годишно увеличение от 1,5 % наброява около 250 000 д. към 1942 г.; 
в Южна русия (Херсонска и таврийска губерния) – 115 000 д. към 1926 г. Част 

Фиг. 4. Страница 36 на ръкописа 
на проф. д-р иван Батаклиев, от която започва 

втората част със заглавие „население“
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от българското население – около 160 000 души, се намира под албано-италиан-
ска власт в западна македония (околиите тетовска, гостиварска, дебърска, Ох-
ридска и Кичевска), където албанското население не надвишава 120 000 души 
и чака своето „истинско Освобождение“. В самата албания има около 30 000 
стари българи, които не са асимилирани. В Солунската област на Южна маке-
дония, от Костурското езеро до р. Струма, има 220 000 българи, които са под 
покровителството на германските войски, но за да се „отърват окончателно от 
тормоза на гърците, чакат присъединяването им към България“. 

Проф. Батаклиев описва и външна миграция към страни от Централна и за-
падна европа (унгария, германия, Франция, Швейцария, Словения, Хърватия 
и др.) – около 20 000 души, и 140 000 души в америка (СаЩ, Канада, аржен-
тина и др.). Специално внимание се обръща на българите в областите тимошка 
и нишка, определени като стари български области, където въпреки сръбската 
асимилация, населението наброява около 200 000 д. и помни своите български 
корени.

Вторият подраздел Етнически състав разглежда групите население (Die 
Volksgruppen), или етническата структура на населението. Отчитат се фактите, 
че поради географското положение, природните условия и продължителното 
турско робство населението няма хомогенна етническа маса. Въпреки това в 
Стара България българите съставляват 86 % от населението, а всички други 
– общо 14 %. Към 1942 г. при общо население 6,93 млн. души, българите са 
81,5 %, а другите малцинствени групи са 18,5 %, като това увеличение се обяс-
нява със заселването от мала азия на гърци в Беломорието след изгонване на 
българско население оттам и загубата на гърция в гръцко-турската война.

най-голяма малцинствена група в България са турците (750 000 души), 
концентрирани главно в Североизточна и Югоизточна България. След тях са 
гърците (400 000 д.) основно в Беломорието – авторът ги определя като „сбир-
щина от преселници от мала азия, Южна русия и Кавказките земи), като някои 
не са същински гърци, като караманлиите, който говорят турски език“. третата 
група са циганите (170 000 д.), пръснати из цяла България, повечето които са 
християни и говорят турски, цигански и български език. Власите (румънците) 
са около 60 000 души и населяват крайдунавските низини на Северозападна 
България. новото малцинство на албанците (80 000 д.) е концентрирано глав-
ни в западна македония. арменците са около 30 000 души, основната част от 
които се заселват след 1922 г. след изгонването им от мала азия. След 1917 г. 
в България се заселват около 12 000 руси – емигранти, които живеят главно в 
градовете. Броят на германците се е увеличил от 4000–5000 до 8000 души. дру-
гите етноси татари и гагаузи – съсредоточени главно в Североизточна България, 
чехи, французи и други са общо 10 000 души.

Третият подраздел е фокусиран върху евреите в България, наброяващи 
около 50 000 души, около половината от които са гр. София и живеят във всички 
квартали на града. Кратко е описан техният произход и преселването им на Бал-
канския полуостров след изгонването им от испания. за начало на пристигане-
то им в турската империя се приема 1492 г. и постепенно от Солун и Констан-
тинопол се разселват във всички големи градове на империята. Поминъкът им 
е свързан главно с търговия и практикуване на различни занаяти, като евреите 
в София са най-богати, докато евреите в Скопие и особено Битоля са много бе-
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дни („живеят много примитивно в своя старинен квартал“). Броят им намалява 
поради изселвания към Палестина и СаЩ. 

Проф. Батаклиев прогнозира, че като цяло броят на малцинствата в Бълга-
рия ще намалява поради изселване, главно на турци към турция. той отбелязва, 
че има политика от страна турската държава на ограничаване на тези процеси – 
„поради нежелание на турската държава да приема всички турци, които желае-
ха да се изселят от България“.

заКлЮЧение

В труда на проф. д-р иван Батаклиев „географски преглед по ландшафти 
на България и преглед на развитието на населението“, структуриран в две час-
ти (Пространство и население), е направена детайлна характеристика на ланд-
шафтите и развитието на населението. 

Във всяка разглеждана природна област (ландшафт) е осъществено коре-
лиране на природните дадености на даден регион с възможностите за развитие 
на стопанството, градовете и населението. искрено е желанието на автора по-
средством пространното описание на природните особености на българските 
земи да допринесе за развитието на националното стопанство и държавата.

При анализа на населението във втората част на изследването ясно се из-
тъква доминацията на българския етнически елемент на Балканския полуос-
тров в исторически и демографски аспект.

Прави впечатление, че проф. Батаклиев използва името Константинопол за 
града на Босфора, като дори избягва традиционното за българската стилистика 
от това време наименование Цариград.

навсякъде в текста на научния труд „географски преглед по ландшафти на 
България и преглед на развитието на населението“ категорично изпъква силни-
ят патриотичен дух, с който е писан, и голямата любов на проф. иван Батаклиев 
към България, и изконните ценности на Българския народ, Българската кауза 
за национално обединение на всички българи в една държава и географското 
знание и наука.
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