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Abstract: So far the business relationships of the Revival-period entrepreneurs 

Peter Kermekchiev and Evlogy Georgiev haven’t been independently researched. The 

various types of business, social and charity activities of both prosperous Bulgarians 

show their ability to influence and change the community’s tendencies and attitudes. 

The scale of their business activity outreaches the Bulgarian borders and goes as far 

as the Balkan peninsula, Central Europe and Russia. After accumulating substantial 

funds from trade, state concessions, government provisions and credits of companies 

and sole proprietors, they dived into brave investments in the modern era. Being very 

well educated, adaptive and well-known with the political and economic tendencies of 

the liberated Balkan countries the two entrepreneurs managed to successfully multiply 

their capitals. They maintained relationships with the government circles in Bulgaria 

and Romania, as well as contacts with the embassies of England, France and others. 

In the Central State Archive in Sofia, in the personal archive of Peter Hadzynenchov 

Kermekchiev are preserved letters and financial extracts sent from Evlogy Georgiev – 

a Bulgarian principal agent in Bucharest who was managing the Agency of Bulgarian 

Principality in Romania and was an owner of an office for currency exchange and 

securities trade. The letters are sent to Peter Kermekchiev for the period from 4th of 

October 1879 until 23rd of January 1881. They are a source of information on the 

invested capitals and securities of Peter Kermekchiev into the Trading and Banking 

house of Evlogy Georgiev and their subsequent management for sending of securities 

of the Bulgarian entrepreneur for keeping in the Ministry of Finances of Bulgaria, for 

renting an apartment in Bucarest for Kermekchiev and others. There are also some 

extracts and bills sent to Peter Kermekchiev and a draft letter to Evlogy Georgiev in 

Bucharest. The archived documents are reflecting the last years of Peter Kermekchiev 

when he withdraws himself from an active trading and commends the work on 

managing and multiplying his finances and investments to the Bank House of Evlogi 
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В изградените икономически и политически мрежи за влияние и въздейст-

вие в европейските провинции на Османската империя от 50-те години на XIX в. 

участват редица заможни търговци християни. Голяма част от тях са родени в 

българските земи, но мащабите на стопанската им дейност далеч надхвърлят род-

ните територии и обхващат Балканите, редица европейски държави и Русия. Нат-

рупали солидни капитали от търговия, държавни концесии, правителствени дос-

тавки и кредитиране на фирми и еднолични търговци, те смело се впускат с ин-

вестиции в Новото време. Добре образовани и адаптивни към новите икономи-

чески и политически ситуации в освободените балкански държави, българските 

предприемачи успяват да умножат своите капитали. Те взаимодействат с прави-

телствените кръгове в България и Румъния. Поддържат контакти с дипломати-

ческите мисии на Англия, Франция и други държави.  

Разностранната стопанска, социална и благотворителна дейност на балкан-

ските предприемачи Петър Кермекчиев и Евлоги Георгиев е показателен пример 

в това отношение. Самостоятелните им действия олицетворяват умението да вли-

яят и променят обществените нагласи на големи групи и общности.  

Професионалните връзки между Петър Кермекчиев и Евлоги Георгиев не са 

били обект на самостоятелно проучване. В Централния държавен архив в София, 

в личния фонд на Петър Хаджиненчов Кермекчиев се съхраняват писма и финан-

сови извлечения, изпратени от Евлоги Георгиев – български княжески агент в 

Букурещ, управляващ агенцията на Българското княжество в Румъния и собстве-

ник на кантората за обмен на валута и търговия с ценни книжа в Букурещ до 

Петър Кермекчиев за периода от 4 октомври 1879 г. до 23 януари 1881 г. Те дават 

информация за вложени финансови средства в ценни книги на Петър Кермекчиев 

в търговската и банкерска къща на Евлоги Георгиев и разпореждането с тях, за 

изпращане на ценни книжа на българския предприемач на съхранение в минис-

терството на финансите в София, за наемане на апартамент за Кермекчиев в Бу-

курещ и други. Приложени са сметки и извлечения за сведение към Петър Кер-

мекчиев, чернова на негово писмо до Евлоги Георгиев в Букурещ. Документите 

са запазени в оригинал и чернова и съдържат 10 листа1. 

                                                             
1  Централен държавен архив – София, Ф. 2135К – Петър Хаджиненчов Кермекчиев 

(1826 –1881), оп. 1, а.е. 14, л. 1–10. 



335 

Ръкописите съвпадат с последните години от живота на Петър Кермекчиев, 

когато той се оттегля от активна търговска дейност и поверява стопанисването и 

умножаването на своите финанси и капиталовложения на банкерската къща на 

Евлоги Георгиев в Букурещ. 

Карловските търговци и банкери Евлоги и Христо Георгиеви вълнуват по-

коления изследователи и на тях са посветени редица научни трудове (Gandev, 

1940; Geshov, 1900; Glushkov, 2014; Paskaleva, 1960, рр. 53–84; Paskaleva, 1964, 

рр. 196–202; Paskaleva, 1966, рр. 57–74; Paskaleva, 1977, рр. 68–88; Statelova, 1977, 

рр. 262–281; Statelova, 1987; Roussev, 2015, рр. 505–522). Въпреки това в българ-

ските и чуждите архиви все още съществуват непубликувани документи, които 

отразяват професионалните им контакти преди и след Освобождението. Такъв е 

случаят с един от богатите клиенти на кантората на Евлоги Георгиев – позабра-

веният и незаслужено пренебрегнат от историците Петър Кермекчиев.  

Стопанският предприемач и благодетел е роден в Търново на 26 юли 1826 г. 

Израства в многолюдното семейството на хаджи Ненчо и Райда Кермекчиеви. 

Бащата е заможен търговец на кожи, с кантора в Истанбул на „Балкапан хан” и 

износител на кожарска и кожухарска стока за панаирите в Лайпциг (Velev, 1907, 

р. 85; Atanasova, 2014, р. 276). Семейството има петима синове – Теодор, Пана-

йот, Петър, Константин и Иван и три дъщери – Евгения, Анастасия и Мариола 

(Velev, 1907, р. 85). Петър Кермекчиев получава начално образование в гръцкото 

училище в Търново (Velev, 1907, р. 86). На 18 годишна възраст заминава за тур-

ската столица, за да продължи обучението си в колежа „Рефорцу” в Бейоглу в 

Истанбул. Дипломира се успешно през 1848 г. (Sabev, 2019, рp. 557, 580). Мла-

дият българин изучава до съвършенство френски и турски език, притежава поз-

нания и за гръцкия език от началното училище. Тези обстоятелства му отварят 

вратите към търговията с балканските земи, Европа и Русия. 

Завръща се в родния град и се включва в семейната търговия. Интересен де-

тайл от неговата биография е познанството му с Лайош Кошут. Последният прис-

тига в Търново през 1849 г. и открива в лицето на Петър Кермекчиев интелиген-

тен и образован събеседник и съмишленик (Velev, 1907, р. 86). 

Търговската дейност носи добри печалби, но по-сигурен източник на доходи 

дава работата в държавната администрация и дипломатическите представителс-

тва. Петър Кермекчиев работи като секретар на Юмер паша в Шумен през 1854 

г. (Velev, 1907, р. 86). От 1853 г. до 1856 г. изпълнява специални задачи към анг-

лийското консулство в Галац, поставени от Чарлз Кънингам2. През 1860 г. зами-

нава за Русия и постъпва в Одеското търговско училище. Приема секретарската 

                                                             
2  ЦДА – София, Ф. 2135К, оп. 1, а.е. 1.  
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длъжност в английското консулство в Галац и там работи до 1861 г. Натрупва 

значително богатство от търговия с жито, но не успява да избегне фалита в сре-

дата на 70-те години на XIX в. Влага своя капитал в банката на Никола Христов, 

който изчезва и губи цялото му състояние. Бързо се съвзема от финансовия удар 

и отново се връща към житната търговия. Паралелно с тази дейност печели кон-

цесии и държавни доставки за армията, кредитира редица румънски предприе-

мачи, неговата компания осигурява работна ръка за строежите на жп линии и зе-

меделска работа в румънските градове и села3. В края на 70-ге години на XIX в. 

открива хлебопекарна в Русе в съдружие с Иван Симеонов. Двамата предприе-

мачи снабдяват с хляб и зърнени храни окупационните руски войски в Българс-

кото княжество в периода от 1878–1879 г. (Velev, 1907, р. 89)4. За продължителен 

период от време търновският предприемач живее и работи в Букурещ и Галац.  

През 1879 г. Петър Кермекчиев постепенно се оттегля от активната търгов-

ска дейност поради заболяване. Завършва земния си път на 55 години в Букурещ 

на 10 ноември 1881 г. (Velev, 1907, р. 90). Предусещайки близката си кончина 

подготвя завещание в края на 1879 г. и прави щедри дарения за образованието и 

просвещението в България и Румъния (Velev, 1907, рр. 91–93). 

Петър Кермекчиев е известен и с участието в обществено-политическия жи-

вот на българската емиграция в Румъния и в разрешаването на църковния въпрос. 

През 1869 г. в Букурещ пристига принц Наполеон. В чест на неговото посещение 

той изготвя поздравителна реч на френски език. При срещата между представи-

телите от българската колония в румънската столица и принца, той възнамерява 

да потърси съдействие за разрешаването на българския църковен въпрос (Velev, 

1907, р. 90). 

При посещението на руският император Александър II в Плоещ през 1876 г. 

Петър Кермекчиев пристига там като част от българската депутация, която търси 

съдействие от Русия за националното освобождение. Приживе той подпомага фи-

нансово дейността на Добродетелната дружина, като дарението възлиза на 20 000 

златни лева (Velev, 1907, р. 91). 

Сведения за интересите на Петър Кермекчиев към търговията с валута и 

ценни книжа дава запазено писмо от 24 декември 1878 г., изпратено от Георги В. 

Шопов от Измаил до Петър Кермекчиев в Букурещ. В него той го уведомява, че 

е успял да купи от Одеса ценни книги в рубли чрез поставено лице – 25 билета 

от Херсонската земска банка по 1 000 рубли всеки и 15 билета от Източния заем 

също по 1000 рубли всеки на стойност 40 000 рубли. След падежа на акциите от 

                                                             
3  ЦДА – София, Ф. 2135К, оп. 1, а.е. 23.  
4  ЦДА – София, ф. 2135 К, оп. 1, а.е. 33. 
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Херсонската банка, към 1 септември печалбата от лихвите е 420,12 рубли, а от 

ценните книжа закупени по кредитиране на Източния заем лихвоносният ефект е 

343,75 рубли. Шопов предлага на своя клиент да внесе дължимата към него сума 

от 2 665 рубли и 50 копейки в банката на Евлоги Георгиев. При нежелание от 

негова страна ще трябва да изчака идването му в Одеса за да получи печалбата.5 

От писмото става ясно, че операцията се извършва с посредничеството на тър-

говската къща на Гаврил и Михаил Аврамови в Галац и банкерската къща на Ев-

логи Георгиев в Букурещ. Георги Шопов е търговски представител на братя Ге-

оргиеви в Измаил (Glushkov, 2014, р. 44). 

Първият документ, изготвен от кантората на Евлоги Георгиев на 4 октомври 

1879 г., съдържа подробно извлечение за финансова операция с вложени пари в 

брой и ценни книжа на Петър Кермекчиев. Българският предприемач предоставя 

50 000 книжни рубли. Неговото желание към попечителя е да бъдат изпратени в 

Берлин и продадени по курса на деня. Въпросната сделка носи добри печалби и 

за двете страни на обща стойност 106 950 рубли. Отчисленията по операцията 

включват сумата за посредника в Берлин 75 рубли, комисионната за банкерската 

къща 133,67 рубли или 1/8% от печалбата и разходите за депеши и циркулярни 

писма в размер на 4,63 рубли.  

Петър Кермекчиев предоставя на съхранение в банкерската къща и 53 000 

имперски рубли в облигации от Източния заем. Първоначално те са издадени и 

купени в Берлин, а по-късно към 1 декември 1879 г. са предадени в кантората в 

Букурещ. След продажбата по 3,20 рубли за брой те се остойностяват на 

103 206,40 рубли. Годишната лихва е 5% и носи приход за банката от 2 944,40 

рубли. Чуждестранният посредник получава 84,80 рубли. В извлечението са 

включени разноските за транспортирането на пакетите с рубли и облигации, ко-

мисионни и поддръжки. Първоначалното вложение на Петър Кермекчиев в рубли 

и ценни книжа през 1879 г. е на стойност 103 000 рубли. След първичния и вто-

ричния пазар на облигации, извършени от кантората на Евлоги Георгиев печал-

бата на Кермекчиев е в размер на 28 553 рубли6. 

Детайлният анализ на документа води до някои съществени изводи. През 70-

те и 80-те години на XIX в. банкерската къща на Евлоги Георгиев обменя и тър-

гува с валута и ценни книжа. Стопанският предприемач притежава информация 

за движението на цените и борсите както на балканските, така и на европейските 

пазари. А те са твърде чувствителни и повлияни от политически и икономически 

фактори. В търговските и финансови операции Евлоги Георгиев поддържа 

                                                             
5  ЦДА – София, Ф. 2135К, оп. 1, а.е. 34, л. 1 л. 
6  ЦДА – София, Ф. 2135К, оп. 1, а.е. 14, л. 1 л. 
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контакти с равностойни партньори със солидни капитали, които са гаранти за 

благонадеждност и устойчивост във взаимоотношенията. От своя страна Петър 

Кермекчиев притежава предприемаческия дух и вродената интелигентност с пре-

мерен риск да планира своите успешни ходове. Инвестициите в ценни книги с 

фиксирана доходност и възвръщаемост при добри лихвени проценти се оказват 

надеждни. Насочването към търговия с държавни облигации към стабилни в ико-

номическо отношение държави като Германия и Русия също не са чужди на два-

мата стопански предприемачи. Преживеният икономически фалит през 70-те го-

дини на XIX в.(Velev, 1907, р. 89) e изострил сетивата на Петър Кермекчиев и 

стремежът му за движение на наличните капитали чрез банкови инвестиции е 

премерен и планиран.  

На 30 ноември 1879 г. Евлоги Георгиев изпраща писмо до Петър Кермекчиев 

в качеството си на управител на Агенцията на Българското княжество в Румъния. 

В него той уведомява своя клиент за лихвоносните ефекти от неговите облигации 

и билети към настоящата дата, както и за процентите които емитентът следва да 

плати като купони. Петър Кермекчиев притежава 23 облигации Домениали на 

стойност 1 000 рубли всяка; 5 облигации от Creditul fincial rural на стойност 100 

рубли всяка; 7 облигации Oppenhaim на стойност 18 500 рубли. Общата стойност 

на облигациите е 42 000 имперски рубли. В кантората на Евлоги Георгиев са де-

позирани и 25 билета от Херсонската Земска банка на стойност 25 000 рубли, а 

лихвоточките се изплащат през март и септември 1881 г. Писмото е скрепено с 

печата на агенцията на Българското княжество в Румъния и подпис на Евлоги 

Георгиев7. 

В този документ се открояват следните детайли. В края на 1879 г. Евлоги 

Георгиев е назначен от българското правителство за официален дипломатически 

агент в Румъния. В същото време той е определен за разпоредител и хранител на 

завещанието на Петър Кермекчиев, изготвено на 27 ноември 1879 г. (Velev, 1907, 

р. 92)8. Всички финансови операции и настъпилите промени в имуществото на 

Кермекчиев се наблюдават от Министерството на финансите в младото княжес-

тво и от агенцията в Букурещ. Такава е волята на дарителя. Евлоги Георгиев из-

праща ценните книги на съхранение в подопечното министерство. Прави впечат-

ление, че търновският предприемач и благодетел притежава ценни книжа от раз-

лични финансови и кредитни институции на територията на Румъния, Германия 

и Русия и явно следи движението на борсите и индексите. Този факт е показате-

лен за мащабите на неговата дейност и богатата му икономическа култура. 

                                                             
7  ЦДА – София, Ф. 2135К, оп. 1, а.е. 14, л. 2–3. 
8  ЦДА – София, Ф. 2135К, оп. 1, а.е. 4. 
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На 5 декември 1879 г. Петър Кермекчиев предава в банката на Евлоги Геор-

гиев ценни книжа за съхранение и търговия на стойност 10 000 рубли. От дър-

жавните облигации по Източно руския заем Петър Кермекчиев притежава 212 

купона, които се търгуват по 25 рубли през 1879–1880 г. От Херсонската банка 

има 64 купона, които се търгуват по 27,5 рубли през същия период. Общата стой-

ност на облигациите възлиза на 4 360 рубли. Печалбата от 23 броя Домениали, 7 

Oppenhaim и 5 Creditul fincial rural е съответно 1 677, 50 рубли. Молбата на сто-

панският деец към Георгиев е да задържи гореописаните ценни книжа в банката 

на негово разположение тоест спечелените пари да не се изпращат в България. 

Документът е подписан от адресата9. 

Писмото е последвано от отговор на Евлоги Георгиев на 6 декември 1879 г. 

Той потвърждава наличността на ценните книжа в банката, като уверява Петър 

Кермекчиев: „За гореизложените купони ще се старая на падежите им да събирам 

парите съгласно с желанието ви”10. 

Волята на клиента да се отложи сумата в личната му банкова сметка има 

логично обяснение. Болестта на Петър Кермекчиев през 1880 г. се задълбочава и 

той се допитва до различни специалисти за своето здраве. Пътува до Австрия и 

Италия, като посещава местните курорти с надеждата планинският въздух да по-

добри здравословното му състояние. Съществуват сведения, че се лекува и в чер-

номорската ни столица Варна (Velev, 1907, р. 89). През пролетта на 1880 г. бъл-

гарският предприемач се установява в Ница (Франция)11. Желанието му да се за-

върне в Румъния и да се отдаде на грижите на местните лекари става все по-силно 

(Velev, 1907, рр. 89–90). 

Евлоги Георгиев е натоварен със задачата да открие и наеме нов подходящ 

дом за своя клиент, както и да организира прехвърлянето на вещите и мебелите 

от старото му жилище. В писмо от 25 април 1880 г., изпратено от Букурещ в 

Ница, Георгиев докладва за свършената работа. 

„Отговарям ся на честното ви от 11/23 преминалаго марта. Съгласно с жела-

нието ви потърсих и намерих добър за вас първия кат от къщата на Южа срещу 

hotel Union, който кат обема 1 салон, три одаи, кухня и пивница за дръва, съгла-

сих го за една година 2600 фр., направих контракт и предплатих половината ки-

рия, и като наближи Свети Георги ще настоя да се пренесе калабалъкът ви от 

сегашната ви къща; ще видя да се прибере нейде и желязната ви каса. Къщата що 

съгласих е на добро място, здрава е и спокойна, прочее вярвам че ще останете 

                                                             
9  ЦДА – София, Ф. 2135К, оп. 1, а.е. 14, л. 4. 
10  ЦДА – София, Ф. 2135К, оп. 1, а.е. 14, л. 5. 
11  ЦДА – София, Ф. 2135К, оп. 1, а.е. 14, л. 6. 
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задоволен”12. 

Петър Кермекчиев освобождава по-голяма къща в Букурещ вероятно двуе-

тажна, със стопански терени и търговска кантора. Работните помещения вече не 

са му нужни. Новото жилище – етаж от къща също притежава необходимите 

удобства и лукс, отговарящи на стандарта на заможния българин. 

Евлоги Георгиев продължава да се грижи за финансовото състояние на Пе-

тър Кермекчиев, да следи за обмена и търговията на облигациите, за кредитният 

им рейтинг и техния падеж. Към 27 юни 1880 г. той съобщава за обмен на 80 000 

рубли бумажни в румънски бонове. Операцията е извършена по желание на Пе-

тър Кермекчиев: „Съгласно желанието ви изразено в Адрессата ви от 30 Nоемв-

рия 1879 към Агенцията временно размених помянатите в нея Адресса Осемдесет 

хиляди рубли бумажни и от произведението им купих според сметката в края, 

следующите румънски бонове”13. Боновете Домениали са на стойност 210 569, 20 

фр14. В пазарът с облигации Евлоги Георгиев включва 110 Домениали на стой-

ност 110 000 фр.; 46 Creditul fincial rural на стойност 50 000 фр. и 53 Примарийски 

на стойност 53 000 фр. Падежът на всичките 209 облигации е на 1 юли 1880 г. и 

носи на неговия клиент сумата от 213 000 фр. Агентът на Българското княжество 

в Румъния изпраща печалбата от извършените операции чрез неговата търговско-

банкерска къща на Министерството на финансите в София. То от своя страна 

съхранява сумите, които са на разположение на Кермекчиев15. 

Тази схема за инвестиции и умножаване на капитала, съпроводена с двойна 

отчетност и съхраняване на документацията не позволява измама и присвояване 

на средства. А крайната цел е свързана с благородна кауза. 

Следващото известие към Петър Кермекчиев е от Агенцията на Българското 

княжество в Румъния, с дата 18 август 1880 г. Долуподписаният управляващ „Пу-

лиев” информира клиента, че от намиращите се в агенцията бонове излезли по жре-

бий са 2 бона от Oppenhaim; 1 бон Примарийски и 14 бона Домениали. След извър-

шения обмен по създадената сметка в злато те възлизат на 17 242, 75 фр.16. 

„Тия бонове заедно с другите според временната ви заповед, влязох веке в 

преписка с Министерство на външните работи в България за да ги изпратя на 

българското Министерство на финансите да ги държи под Ваше разположение”17. 

Последното запазено писмо от кореспонденцията между двамата стопански 

                                                             
12  ЦДА – София, Ф. 2135К, оп. 1, а.е. 14, л. 6. 
13  ЦДА – София, Ф. 2135К, оп. 1, а.е. 14, л. 7 л. 
14  ЦДА – София, Ф. 2135К, оп. 1, а.е. 14, л. 7 г. 
15  ЦДА – София, Ф. 2135К, оп. 1, а.е. 14, л. 7 л. 
16  ЦДА – София, Ф. 2135К, оп. 1, а.е. 14, л. 8 л. 
17  ЦДА – София, Ф. 2135К, оп. 1, а.е. 14, л. 8 г. 
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предприемачи е изпратено от кантората на Евлоги Георгиев в Букурещ на 23 яну-

ари 1881 г. То съдържа финансов отчет за направените лични разходи по текущата 

сметка на Петър Кермекчиев в периода от 29 юни до 31 декември 1880 г. 

От наличните 4 741,20 златни франка са направени следните разходи. За слу-

гинята на Петър Кермекчиев – Екатерина са преведени 60 златни франка. За пле-

менницата му Зоя Русович в Киев са изплатени 399 златни франка с равностой-

ност 150 рубли. На 13 януари 1881 г. банката на Евлоги Георгиев превежда на 

Кермекчиев 1 000 златни франка, които са броени като 50 наполеона. На 21 яну-

ари за ипотекирано имущество са платени 2 716,05 златни франка18. 

Писмото има чисто служебен характер, но то отразява някои важни детайли 

от личната биография на Петър Кермекчиев. На първо място се открояват корек-

тните взаимоотношения на българският предприемач с обслужващия персонал и 

грижата за неговото добруване. На втори план проличават топлите роднински 

връзки със сестра му Анастасия и желанието да помогне за обучението на пле-

менницата Зоя. Известен е факта, че младата наследница е отгледана в заможното 

семейство на Кирил Димитров Русович от Арбанаси. След Освобождението 

обаче успешната търговска практика на бащата запада и синовете му са прину-

дени да работят като учители, чиновници или военнослужещи. Образованието на 

дъщерята Зоя Русович е финансирано от заможни българи като митрополит Па-

нарет Рашев, от близки роднини като нейния вуйчо Петър Кермекчиев и от пред-

ставители на Добродетелната дружина (Atanasova, 2016, рр. 125–140). 

Информацията за направена ипотека на имущество е любопитна. Вероятно 

тя е необходима гаранция за реализиране на по-голяма търговска операция или 

за закупуване на ново недвижимо имущество. Това би било логичното обяснение, 

тъй като Петър Кермекчиев завещава значителни суми на своите родственици и 

на българското правителство за Народното просвещение. Финансовото състоя-

ние в края на живота му е стабилно. 

Петър Кермекчиев получава паралитичен удар през 1881 г. Умира в Буку-

рещ (Velev, 1907, р. 90). Връщайки се отново към неговата благотворителна дей-

ност, внимание заслужава направеното завещание на 27 ноември 1879 г., което 

се съхранява в агенцията на българското княжество в Румъния. 

„Настоящият тестамент олограф на Петра Н. Кермекчиев се положи на съх-

ранение в Агенцията с прошение, записано на № 14, за което се удостоверява. 

Букурещ 28 ноември 1879 год. Агент Ев. Георгиев” (Velev, 1907, р. 93)19. 

След смъртта на Кермекчиев, кантората на Георгиев поема отговорност за 

                                                             
18  ЦДА – София, Ф. 2135К, оп. 1, а.е. 14, л. 10.  
19  ЦДА – София, Ф. 2135К, оп. 1, а.е. 4, л. 2.  
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изпращането на оригинала на завещанието за утвърждаване в Русенския окръжен 

съд по нареждане на дипломатическия агент в Румъния. Преписката е потвърдена 

от секретаря на агенцията Д. Великин. На 19 януари 1882 г. истинността на доку-

мента е потвърдена и 25 март същата година е включен в регистъра под № 244 от 

Д. Мънзов20. 

Копие от завещанието на Петър Кермекчиев се съхранява в Централния дър-

жавен архив в София. Волята на дарителя не е обект на настоящата публикация, 

но внимание заслужават някои нюанси, които потвърждават тезата за връзките 

на Петър Кермекчиев със стопанския и политически елит в Румъния. 

Българският предприемач прави щедри дарения за настоятелството на бол-

ницата „Св. Козма и Дамян” и на училището „Св. Кирил” в Търново (Velev, 1907, 

рр. 91–92). В същото време той дарява сумата от 20 000 лв. за девическото сиро-

питалище „Елена Доамна” в Букурещ, за създаване на попечителски фонд за из-

дръжка на бедни момичета. В знак на доброто си приятелство с румънския депу-

тат и бивш министър на просвещението Георгие Кицу дарява на неговата дъщеря 

Еленка сумата от 5 000 лв. Желанието му е с тези пари тя да купи сребърен сер-

виз, който да използва през целия си живот. На съдовете да се гравира неговото 

име и презиме за спомен (Velev, 1907, р. 92). Значителна част от богатството на 

Петър Кермекчиев след смъртта му остава за Министерството на Народното 

просвещение в България и учреденият попечителски фонд под наименование 

„Фонд за народно образование Петър Н. Кермекчиев”. За надзорник по изпълне-

ние на завещанието той определя своя съотечественик Стефан Берон. За управи-

тел на завещаната сума за сиропиталището в Румъния, той определя депутатът 

Георгие Кицу (Velev, 1907, р. 92). 

Георгие Кицу е изключително интересна и ерудирана личност. Той е един 

от основоположниците на Националлибералната партия в Румъния през 1875 г. 

От 1876 г. до 1885 г. той ръководи министерствата на православната вяра, на вът-

решните работи и на просвещението. Съществуват свидетелства за членството 

му в масонска ложа. Георгие Кицу е близък приятел на един от най-популярните 

политици и обединители на нацията в Румъния Йон Братияну (Parusheva, 2008, 

рp. 91, 147, 171, 204, 207, 259).  

Сходствата между Петър Кермекчиев и Георгие Кицу в личен и професио-

нален план са много. На първо място близката им възраст, сходната семейна 

среда, интересите към търговията, участието в революционните движения и кон-

тактите с емиграцията. Всички тези детайли са предпоставка за едно добро и дъл-

гогодишно приятелство. 

                                                             
20  ЦДА – София, Ф. 2135К, оп. 1, а.е. 4, л. 2.  
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Документалните свидетелства за професионалните контакти на Петър Кер-

мекчиев с Евлоги Георгиев от 1878 г. до 1881 г. налагат следните изводи и зак-

лючения.  

Стопанските предприемачи умело използват новите форми за финансови 

инвестиции чрез търговия с валута и ценни книжа в края на 70-те и началото на 

80-те години на XIX в. Петър Кермекчиев притежава богата икономическа кул-

тура. Той внимателно следи политическата обстановка на Балканите, която от 

своя страна води до несигурност в търговските операции, променлив курс на ва-

лутата и стагнация на пазарите. В тази ситуация финансовите инвестиции през 

банката на Евлоги Георгиев са най-сигурния източник за печалби. Георгиев е на-

ложил своето име сред предприемаческото съсловие като гаранция за успех и ка-

чество. Той е влиятелна личност не само за търговските партньори, но и сред 

политическите и финансови кръгове в Румъния, Англия и Франция.  

Равностойното партньорство между двамата успели българи се гради на 

почтеност, дискретност и взаимно уважение. Тези етични норми се открояват и 

при поемането на задължения от личен характер от кантората на Евлоги Геор-

гиев, като изготвянето на завещанието на Петър Кермекчиев и изпълнението на 

последната му воля или при извършване на плащания от личен характер за негови 

служители и роднини. 

Петър Кермекчиев е пример за богат и образован българин от възрожденс-

ката епоха, който продължава да работи за народното добруване и след смъртта 

си, защото образованието и просвещението е най-добрата инвестиция за бъде-

щето. 
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