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IN MEMORIAM   
 
Има хора, които оставят дълбока и трайна следа след себе си. 

Днес е изключително тежък ден за Югозападния университет, за 
Правно-историческия факултет, за цялата академична общност. Казваме 
„Последно сбогом“ на проф. д.ю.н. Методи Марков. Думите са безсилни 
в този ден и час, за да изразят нашата човешка мъка от загубата на един 
изключителен професионалист, авторитетен учен, любим на всички 
студенти преподавател и един човек с голямо сърце. Когато някой си 
тръгне от този свят, и то толкова млад и толкова неочаквано, няма как 
да не осъзнаем, че мястото му сред нас ще остане завинаги празно.  

Проф. д.ю.н. Методи Марков бе един от стожерите на катедра 
„Гражданскоправни науки“ в Правно-историческия факултет на 
Югозападния университет „Неофит Рилски“. Той винаги отстояваше 
високите критерии в правната наука, но и неизменно подкрепяше всеки 
един от по-младите преподаватели, докторанти и студенти. Едва ли 
някой би могъл да забрави всеотдайността, с която проф. д.ю.н. Методи 
Марков работеше за утвърждаването на авторитета на катедра 
„Гражданскоправни науки“ в Югозападния университет. Учебниците и 
учебните помагала, написани от него, са дали знания на множество 
студенти. Научното му творчество остави трайно наследство в 
българската правна книжнина с множество книги и статии в областта на 
вещното право, облигационното право, семейното право, 
наследственото право, защитата на конкуренцията. Проф. Марков е 
един от първите учени у нас, разработвал проблеми, свързани с 
конкурентното право (забранени споразумения, държавни помощи, 
обществени поръчки, публични предприятия). Със своите многочислени 
монографии, студии и статии проф. Марков сякаш бе човек от друга 
планета – планетата на творческия дух, на смелостта и на вечното 
търсене в правото. А както пише един от големите политически 
мислители: „Там, където не е загубено словото, там и делото не е 
загубино!” 

Но може би най-важното, най-ценното негово качество, което 
трябва да бъде ярко откроено, е огромната духовна сила и мъжество, с 
които посрещна предизвикателството на болестта. 

Нека в този момент да сведем глава и да се поклоним не само 
пред юриста, учения и преподавателя, но и пред невероятния човек, 
колега и приятел, когото имахме честта да познаваме и за когото можем 
да кажем само най-добрите и най-сърдечните думи.  

 
Винаги ще скърбим за него и ще го помним! 
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Методи Марков е роден в Горна Оряховица на 30 май 1959 г. 
През 1984 г. завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на 
Софийския университет. През 1991 г. постъпва като хоноруван асистент 
в Юридическия факултет, Катедра по гражданскоправни науки, през 
1995 г. става старши асистент в същата катедра, а през 1997 г. – главен 
асистент. 

Доцент е в Катедрата по гражданскоправни науки от 2002 г. 
Професор в Юридическия факултет на Софийския университет е от 
2009 г., в Югозападния университет „Неофит Рилски“ и в Нов 
Български университет. Доктор по право (1994 г.) и доктор на 
юридическите науки (2013 г.). 

Проф. Марков бе уважаван лектор и експерт по право с четени 
курсове по Облигационно право, Семейно и наследствено право, Вещно 
право, Правна защита на конкуренцията, Правна защита на детето и 
личността и др.  
 
Проф. д-р Габриела Белова  
Декан на Правно-историческия факултет  
Югозападен университет „Неофит Рилски“  


