
INMEMORIAM 

На първи април 2012 г. се навършиха 80 години от рождението на 
бележития учен-юрист, преподавател и колега проф. д-р Петко Попов. 
Неговият житейски път приключи на 17.03.2011 г„ но духът му, чрез 
творчеството, което ни остави, продължава да живее сред нас, неговите 

колеги - преподаватели, студенти и практикуващи юристи. 

Проф. д-р Петко Попов е сред създателите и първите лектори в Правно
историческия факултет на Югозападния университет. В началните години от 
създаването на факултета той изнасяше лекции по учебните дисциплини 
"Обща теория на гражданското право" и "Облигационно право", а по-късно -
основно по дисциплината "Облигационно право". Да се присъства на негова 

лекция беше удоволствие за всеки студент, защото проф. Попов завладяваше 

аудиторията чрез присъщата си ерудираност, компетентност и изчистен от 

излишни детайли юридически изказ. Той беше класикът в правото, но 
едновременно и модерен и широко скроен учен спрямо изследванията на 

своите колеги, които приживе приемаше за свои приятели. Не ограничаваше 

никого в анализите. Напротив, поощряваше младия книжовник в търсене на 

различното, а ексцентричността в изследванията приемаше за признак на 

задълбочено и всеобхватно познаване на материята. Когато критикуваше, го 

правеше елегантно, винаги с респект и с аргумента, че това е "твоето 

виждане". Какво по-голямо признание може да получи един млад учен от 

това да придобие усещането, че се е почувствал вече част от доктрината. 

Юристите, които имаха честта да бъдат негови студенти, а по-късно и да 
работят с него, са късметлии. В знак на признателност, уважение и почит към 

паметта на.проф. Петко Попов ни.е, преподавателите от Правно-историческия 

факулет, с подкрепата на редакционната колегия на списание "Международна 

политика", взехме решение настоящият брой да бъде посветен на 80-
годишнината от рождението на този изключителен човек и юрист. 

*** 

Проф. д-р Петко Станев Попов е роден на 1 април 1932 г. Завършва 

Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 

през 1955 г. От 1955 до 1961 г. е районен прокурор в Кубрат и заместник

окръжен прокурор в Разград. 

Специализирал е във Франция, СССР, Германия. Проф. Попов беше 

заместник-ректор на Софийски университет "Свети Климент Охридски" в 

периода 1989-1991 г. 
Проф. д-р Петко Попов работеше в областта на гражданското, 

облигационното и търговско право. Последователно става асистент ( 1962 г.), 
старши асистент (1970 г.), доцент (1975 г.) и професор (през 1987 г.). В 

периода 1978-1983 г. е заместник-декан на Юридическия факултет. Два пъти 
е ръководител на Катедрата по гражданскоправни науки (1988-1993 г. и 1995-
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2000 г). Основател и дългогодишен директор на института по германско и 

европейско право на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". 

Член на специализирания научен съвет по правни науки, научен ръководител 

и рецензент, научен ръководител на студентския кръжок по гражданско 

право. 

Проф. д-р Петко Попов е бил председател на Съвета за 

външноикономически и правни връзки към Българската търговско

промишлена палата, арбитър в Международния търговски съд и Вътрешен 

стопански арбитраж, член на Съюза на учените в България от 1963 г., на 

Съюза на юристите в България от 1966 г. Проф. Попов е основател и главен 
редактор на сп. "Търговско право" от 1992 до 2011 г. 

Професор Петко Попов е лектор в Правно-историческия факултет на 

Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград, от неговото 

създаване през 1992 г. до 2009 г. 

*** 

Проф. Попов направи изключително много за българската 

цивилистика, за отваряне на Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит 
Рилски" към света и към модерното юридическо познание, за издигане на 

международния престиж на факултета, на неговите студенти и 

преподаватели, за формиране и израстване на едно ново поколение български 

учени, които днес представят света не само на българската цивилистика, но и 

на българската правна култура в много други области. 
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