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Честит юбилей!
Проф. дгн Петко Попов навърши 80 години

През настоящата година един от нашите най-изтъкнати и 
уважавани колеги – проф. дгн Петко Николов Попов праз-
нува своя осемдесетгодишен юбилей! Над 40 години от 
неговата професионална и творческа биография са тясно 
свързани с развитието на Минно-геоложкия универси-
тет „Св. Иван Рилски“ и днес всички ние, неговите коле-
ги и възпитаници, искаме да му пожелаем крепко здраве 
и творческо дълголетие по случай тази забележителна 
годишнина!

Проф. дгн Петко Попов е роден на 26.09.1935 г. в гр. Пол-
ски Тръмбеш в семейството на д-р Никола Попов, което 
през 1947 г. се премества да живее в София. Тук той за-
вършва средното си образование, а от 1954 г. е приет за 
студент във ВМГИ. Дипломира се през 1958 г. с отличен 
успех, след което постъпва на работа в Предприятието за 
геоложко картиране към Комитета по геология. Началните 
години на професионалната му кариера са свързани с нат-
рупване на практически опит на терена като участник в 
картировката на Врачанския руден район и Свогенския 
въг лищен басейн. През 1959 г. той е назначен за главен гео-
лог на ДМП „Балканбас“ – Сливен, а през 1962 г. започва 
работа като старши геолог и впоследствие като началник 
отряд към ДСО „Редки метали“ – Бухово. Това са годините, 
когато ДСО „Редки метали“ се развива интензивно и Петко 
Попов се включва активно в проучването и оценката на 
уранови орудявания в Сливенска Стара планина, както и в 
съставянето на металогенно-прогнозна карта на България, 
необходима за търсенето на редкометални минерализации.

В този период той започва да съчетава чисто произ-
водствените си задачи с нарасналия интерес към научни 
изследвания и впоследствие спечелва конкурс за аспиран-
тура. От 1967 г. е асистент в катедра „Геология и проуч-
ване на полезни изкопаеми“ на Минно-геоложкия инсти-
тут, където работи до своето пенсиониране. В този смисъл 
почти целият му живот е тясно свързан с развитието на 
нашия университет, в който той се утвърждава като из-
следовател от висока класа, опитен педагог и преподава-
тел, обучил стотици студенти и предал своя опит на много 
специализанти, докторанти и по-младите колеги, работе-
щи в катедрата и факултета. Безспорното му израстване в 
научно отношение се маркира от защитата през 1969 г. на 
кандидатска (сега докторска), а през 1989 г. и на дисерта-
ция за научната степен „доктор на науките“, както и по-
следователното му избиране за доцент (1981 г.) и профе-
сор (1992 г.) към катедра ГППИ. Специализирал е в МГУ  
„М. В. Ломоносов“, Москва (1971 г.), Букурещския (1978 г.) 
и Белградския Университет (1985 г.). Проф. Попов е бил 
зам.-декан на Свободния факултет (1987–1989 г.), декан на 
ГПФ (1990 г.), зам.-ректор по НИР (1992 г.) на универси-
тета, а в периода 1990–1999 г. е ръководител на катедра 
ГППИ. През 1992–1994 г. и 1997 г. е член на Комисията по 
Геолого-географски науки при ВАК. 

Научните му интереси са насочени към регионални-
те и локални геоложки предпоставки за образуването на 
находищата на полезни изкопаеми. В своите научни пуб-
ликации, които са над 130, той прави съществени научни 
приноси в изясняване на геоложкия строеж и структур-
ните особености на медните орудявания в Панагюрския и 

Бургаския руден район, Странджа, Западния Балкан и на 
други места в страната. Запознава се на място с геоложките 
особености на страни като Сърбия, Македония, Румъния, 
Чехословакия, Австрия, Грузия, Гърция, което безспорно 
му спомага за извеждането на закономерности от регио-
нален характер. Проф. Попов работи с размах, генерира 
оригинални идеи, много от които са безспорен принос в 
развитието на геоложките познания за страната и околните 
области. Участието му в международни научни форуми и 
дискусии, касаещи геодинамичното развитие на територи-
ята на Балканския полуостров, му спечелват авторитет не 
само сред нашата геоложка общественост, но и сред ко-
легите от европейските страни, където неговите трудове 
многократно са цитирани във водещи геоложки списания и 
монографии. Бил е ръководител на редица научно-изследо-
вателски проекти, резултатите от които намират непосред-
ствено реализиране в практиката на нашите геолого-проуч-
вателни организации. Автор е на 3 учебника в областта на 
структурата на рудните полета, търсенето и проучването 
на полезни изкопаеми и на 3 монографии. Водил е лек-
ции по редица основни за специалността дисциплини, бил 
е ръководител на над 150 дипломанти и на 5 докторанти. 
Натрупаният опит през годините и неговият неотслабващ 
интерес към значими геоложки проблеми го стимулират да 
работи активно и в последните години, насочвайки свое-
то внимание към обобщаващи изследвания в областта на 
металогенията на страната, споделяйки своя богат опит с 
по-младите колеги.

По случай неговата осемдесетгодишнина ние всички 
му пожелаваме още много години творческо дълголетие, 
здраве и успехи в живота и науката!

От колектива на катедра „Геология и проучване на по-
лезни изкопаеми“ и Геологопроучвателен факултет на 

Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски“


