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БЛЕСТЯЩ БАНКЕР И ФИНАНСИСТ, 
ДАРИТЕЛ И БЛАГОДЕТЕЛ



Кой беше той? 

„Комисарят по прехраната“



Петър Аладжов е роден във Велико Търново 

на 25-и септември 1908 г.



Баща му Христо Аладжов е 

занаятчия и търговец, 

а майка му Теофана Мичурин 

е дъщеря на Петър Мичурин–

участник в Руско-турската 

война от 1877 – 1878 г.



Петър Аладжов е възпитаник на 

Търговската гимназия в старата 

столица и още като ученик е стажант 

в градския клон на Българска 

търговска банка. 

По-късно завършва Търговската 

академия в Прага, Чехия.

След завръщането си в България 

постъпва на работа в търновския 

клон на Българска търговска банка, а 

по-късно е и нейн директор.



След дипломирането си 

младият финансист е канен на 

работа в София и Берлин, но 

избира да се върне в клона на 

БТБ в родното Търново. 

На 26-годишна възраст е вече 

директор, 

а неговият работохолизъм и 

новаторство превръщат 

търновския клон в най-

динамично развиващия се в 

страната.



На 33 г. Аладжов е назначен за 

директор на централата в 

София. 

Специализира в Германия, 

Италия, Франция, Англия... 

Защитава докторат в Берлин, 

избран е за председател на 

Българо-германското търговско 

дружество..



През 1938 година д-р 

Петър Аладжов става и 

един от основателите на 

Ротари клуб –

Велико Търново, който е 

един от първите в 

страната.



По време на Втората световна война, 

през 1943 г. Петър Аладжов поема Върховното 

комисарство на военновременното стопанство. 

Близо две години ръководи разпределението на храните, 

горивата, суровините, дневните дажби и т.н. 



Хвърля цялата си енергия 

за осигуряването на 

продоволствието на 

населението, включително 

във Вардарска Македония и 

Беломорието, 

при това в условията на все 

по-остри дефицити, при 

разрушителните 

бомбардировки на София и 

очертаващата се 

политическа катастрофа. 

Той е човекът, благодарение на когото в 

България няма нито един случай на 

гладна смърт.



Смяната на режима през 1944 г. обаче не 

го подминава. През октомври д-р 

Аладжов е извикан „за справка“...

Следват шест месеца на разпити и 

произвол в Централния софийски затвор, 

но бива оправдан.



През 1949 г. Аладжов бива изселен със 

семейството си от София. 

Настават тежки времена за бившия банкер и 

съпругата му Екатерина.

Аладжов заминава за Германия,

където по-късно

отива съпругата му с децата им.



През 1957 г. българският банкер става президент 

на акционерното дружество БАФАГ. 

Участва дейно в живота на българската 

емиграция. 

Като експерт по икономика д-р Аладжов се ползва 

с признание в Западна Европа, САЩ, Япония, 

Ирак, Китай и др. 

На Световния форум по икономика през 1982 г. 

ерудираният българин заседава редом с Франсоа 

Митеран, Джералд Форд, Ричард Чейни и други 

световни лидери



Д-р Петър Аладжов се 

завръща за първи път в 

България в края на 1990г.

Той е един от щедрите 

дарители на Регионалния 

историческия музей в 

старата столица. 



Предоставя своята 

нумизматична колекция, 

ценни документи, уникален 

печат на БРЦК, образци на 

старо оръжие.

През 2002 г. на д-р Аладжов 

е присъдено званието 

„Почетен гражданин на 

Велико Търново” за неговите 

изключителни постижения в 

областта на световната 

икономика.



Достойно наследничка на 

великите дела на видният 

икономист е неговата 

единствена дъщеря 

Д-р Tеофана Аладжова 

фон Саксен -

саксонска принцеса.



Принцесата дарява средства за изграждането на 

паметник на Стефан Стамболов във Велико Търново

В началото на 2019 г. осигурява 76 камиона с 

общо 3300 болнични легла и многобройни други 

медицински оборудвания на български болници.

Носител  е на Почетен плакет от Министерство на 

здравеопазването в България като признание за 

дългогодишната ѝ дарителска дейност.

През 2019 г. получава наградата 

„Братя Евлоги и Христо Георгиеви“.



Достигнал патриаршеска възраст, 

д-р Петър Аладжов си отива от 

този свят на 2 февруари 2004 г.



Благодарим ти, велики учителю,

за святите дела!

Гордеем се, че си патрон на 

нашето училище!

Старопрестолна професионална 

гимназия по икономика

„Д-р Петър Аладжов“ 

гр. Велико Търново


