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ПРОФЕСОР Д-Р ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
(1933–2015)
На 22.10.2015 г. българската географска наука изгуби
един от най-достойните си радетели – професор доктор Петър Василев Петров.
Ще го запомним като пример за професионализъм и човешка доброта – градивен и последователен учен, вдъхновен и
всеотдаен преподавател, добронамерен и добротворен колега,
усмихнат, сладкодумен и благ
приятел.
Професор Петров е роден
през 1933 г. в София. Завършва
Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност география, с
допълнителна специалност геология, с отличен успех. През 1963 г. е назначен
за редовен асистент в ГГФ на Софийски университет, а през 1994 г. – като логичен резултат на впечатляващата му творческа и преподавателска дейност е
удостоен със званието професор. Професор Петров е първият български учен,
защитил дисертационен труд в направлението Ландшафтознание, чиято тема
– „Физикогеографско райониране на България на ландшафтно-типологична основа“, придружена от Ландшафтна карта в М 1:400 000, поставя началото на
типологичното направление на науката за ландшафта в България. Той е и автор
на първия университетски учебник по ландшафтознание в страната.
Професор Петров ни остави богато академично наследство от над 200 научни
труда с открояващ се принос в научните направления – ландшафтология, ландшафтна екология и геоекология, ландшафтно и териториално устройство, геоморфология и морфометрия, рекреация и екотуризъм, защитени природни обекти.
Проф. Петров бе член-кореспондент на Международната академия на науките на Евразия, зам.-председател на Националния комитет по география, носител на Почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със
синя лента, дългогодишен член на Съюза на учените в България, на Междуна160

родната асоциация по Ландшафтна екология и на Европейското дружество по
ерозия на почвите, Декан на Геолого-географски факултет на Софийския университет (1985–1989), ръководител на катедра Ландшафтознание и опазване на
природната среда на ГГФ (1988–1992), главен редактор на Годишника на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – книга 2-география (1985–2003).
Професор Петров бе инициатор за въстановяването на Българското географско дружество през 2014 г. и негов Почетен председател.
С дълбока признателност,
ПОКЛОН ПРЕД ТЕБ, УЧИТЕЛЮ!
От името на Българското географско дружество

PROFESSOR PETAR VASILEV PETROV, Ph.D. (1932–2015)
In 2015, Bulgarian geographical science lost one of its most distinguished scholars and
teachers – Sofia University Professor Petar Vasilev Petrov, Ph.D. Professor Petrov left a very
rich academic heritage of over 200 scientific papers, with noteworthy contributions in the
fields of landscape ecology, geo-ecology, landscape and spatial planning. His thousands of
students and his colleagues will remember him as an example of dedication to the geography
field, ardent professionalism, and inexhaustible human kindness.
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