
      ВАЛЕРИ ПЕТРОВ 

Валери Петров е роден на 22 април 1920 

година в семейството на Мария Петрова, 

преподавателка по френски език в столични 

гимназии, и д-р Нисим Меворах, професор по 

правни науки, виден адвокат, обществен деятел, 

дипломат – посланик в Америка, представител 

на България в ООН, автор на книга за Пейо 

Яворов. Майката на Валери Петров е родена във 

Варна и там той прекарва много от ваканциите 

си. Валери Петров учи в италианското училище в 

София. Проф. Нисим Меворах и неговата 

съпруга Мария Петрова приемат протестанството в Евангелската църква, и 

решават името на Валери Нисим Меворах да стане Валери Нисимов 

Петров.  

Завършва медицина в Софийския университет, известно време 

работи като лекар, след това – в Радио „София“, после участва във Втората 

световна война като военен писател в редакцията на вестник „Фронтовак“.  

След войната е един от основателите и заместник-главен редактор на 

вестник „Стършел“. Служи като лекар във военна болница и в Рилския 

манастир.  

По-късно работи в българското дипломатическо представителство в 

Рим като отговорник по печата и културата. През тези години пътува до 

Америка, Швейцария, Франция като представител на България на 

различни събития.  

След завръщането си в България е редактор в Студия за игрални 

филми „Бояна“, редактор на издателство „Български писател“ .  

На 27 август 2014 г., след близо месец боледуване и два мозъчни 

инсулта, Валери Петров умира във Военномедицинска академия  в София.  

Валери Петров е сред най-известните съвременни български  поети, 

писатели и преводачи, автор на много стихотворения и книги за деца – 

„Пет приказки“, „Палечко“ и други. Превежда от английски, немски, 

руски, италиански и испански, известен е с преводите си на произведения 

на Джани Родари. 
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