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Люба Попова заема длъжността „директор“ към дирекция 

„Правна“ на Paysafe (NYSE: PSFE) – водещ глобален доставчик 

на цялостни платежни решения. Основната цел на компанията е 

да позволи на бизнеса и потребителите да се свързват и 

осъществяват трансакции безпроблемно, като използват водещи за 

индустрията възможности в обработването на разплащания, 

дигитални портфейли и онлайн парични решения (дигитален 

портфейл, предплатени карти и достъп до трансгранични платежни 

коридори).  

В това си качество, Люба Попова менажира дейността на екипа в България в бизнес 

направлението „Дигитални портфейли“ и свързаните с него допълнителни вертикали: 

отворени разплащания (open banking initiative), трансгранични парични преводи до 

семейство и приятели (remittance), разширяване на мрежата от активни платежни 

партньори в нови пазари и юрисдикции (payment network), търгуване на криптоактиви и 

внедрени финансови решения (embedded finance).  

Люба е завършва Юридическия факултет на УНСС през 2009 г., като успоредно прави 

специализация по „Банково дело“, отново в УНСС. След дипломирането си получава 

допълнителна квалификация в сферата на европейското и немското право към 

университет Ludwig Maximillians, Мюнхен, Германия, а през 2020 г. завършва втора 



магистратура към университет Queen Mary University of London, специалност „Право 

на технологиите, медиите и комуникациите“. 

Професионалният й път започва още през 2007 година с тригодишен стаж в адвокатска 

кантора „Зафиров и ко“, като след дипломирането си за кратко е държавен служител в 

дирекция „Правна“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията. Професионалното й развитие в IT сферата започва през 2012 г., като в 

периода 2012 г. – 2016 г. работи последователно като юрисконсулт в IT компаниите 

Ingram Micro (световен дистрибутор на технологични продукти) и DXC, а от 2017 г. е 

служител в дирекция „Правна“ на Paysafe, като заема последователно длъжностите 

юрисконсулт, старши юрисконсулт и директор.  

Люба Попова е писала разработки по темите „Киберсигурност на мобилните 

разплащания и дигиталните портфейли“ и „Регулация на електронните пари – 

адекватна регулаторна рамка ли предоставят PSD 2 и AMLD директивите“. 

Говори английски и немски езици, има задълбочени познания по италиански език. 


