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Сребрен Поппетров (18. X 1869 – 17. XI 1950) е македонски револуционер припадник на
Македонската револуционерна организација, учител и училишен инспектор. Завршил
гимназија во Солун и славјанска филологија на Софискиот универзитет. Во Првата
светска војна бил окружен управник во Битола и Куманово, а по војната во Петрич. Во
1922 година од ВМРО и Македонскиот национален комитет бил пратен во САД и
Канада, каде што организирал иселенички друштва и учествувал во формирањето на
МПО. Бил пратеник во бугарското Народно собрание, а потоа главен
инспектор-организатор на црковно-училишното дело во Албанија.

Сребро Поппетров е роден на 8 октомври 1870 година во Леринското село Горно Врбени
(Екши Су) во семејството на егзархиски свештеник. Во 1891 година завршува на
педагошкиот оддел на Солунската машка гимназија и во текот на три години, до 1894,
учителствува во Леринското село Прекопана и во родното Екши Су. Потоа го
продолжува своето образование на Софискиот универзитет, каде завршува славјанска
филологија во 1897 година.

Во 1895 година, Поппетров станува член на Внатрешната македонско-одринска
револуционерна организација и учествува во основањето на револуционерниот комитет
во Екши Су. Работи като учител, училищен инспектор и директор во Струмица, Скопје,
Тетово, Солун и Сер. Во 1895 - 1898 година предава литература во Скопското педагошко
училиште. Во текот на 1897 и 1898 Сребрен Поппетров е член на окружниот комитет на
ВМОРО во Скопје, а во 1906 - 1907 е председател на градския комитет во Солун.

По Младотурската револуција во 1908 година станува деец на Сојузот на бугарските
уставни клубови и е избран за делегат на неговиот основачки конгрес од Сер. Учествува
во создавањето на управното тело на Учителската организација и во редактирањето на
печатениот орган весникот "Учителскиот глас" (1910 - 1912). Училишен инспектор е во
Сер, а по затворањето на институтот на училишните инспектори е учител во Одринско
бугарска гимназија.
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По затворањето на Сојузот на бугарските уставни клубови Поппетров предводи
самостојна политичка група, која издава во Солун весник "Вистина" (1912). Групата
околу Поппетров не прифаќа предизборната платформа на "Искра", "Вијести" и "Право".

По Втората балканска војна Поппетров учествува во обидот за унија. Учествува во
дискусиите, иницирани од Националниот сојуз во октомври 1913 година и објавува
проуниатска статија во весникот "Дневник". Работи како учител во Самоков. За време на
Првата светска војна е училишен инспектор во Скопско и Тетовско и окружен управител
во Битола (1916 - 1917 година) и Куманово (1917 - 1918 година).

По војната Сребрен Поппетров ги организира македонските емигрантски братства во
Бугарија, како и основачкиот конгрес на Македонската патриотсна организација (МПО)
во САД и Канада (1 октомври - 4 октомври 1922).

На 20 декември 1922 година, со согласност на ВМРО е назначен за окружен управител
во Петрич. Како окружен управител успешно ги користи противречностите во
владеењето од Бугарскиот земјоделски народен сојуз (БЗНС), за да ги омекне нивните
обиди за притисок врз ВМРО во Пиринска Македонија.

На 18 април 1923 година, по затегнување на односите меѓу ВМРО и владата на
Александар Стамболиски, поврзано со потпишувањето на Нишката спогодба, Сребрен
Поппетров е отпуштен и дури е испратен во Сливенскиот затвор.

Сребрен Поппетров е активен соработник на "Илустрација Илинден". Како претставник
на Петричката околија е пратеник во 21 Обично народно собрание (1923 - 1927) и е член
на Македонската парламентарна група, која ја застапува ВМРО.

Во периодот 1928 - 1931 година Сребрен Поппетров е главен инспектор-организатор на
црковно-училишното дело во Албанија. Умира на 17 ноември 1950 година во Софија.
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