
 

Известен е като благодетел с много дарения по важни от които са: 

•    телевизионна антена за 2-ра програма на Сливен 1976 год. 

•    детска градина “Верджин и Хайк Папазян” в Сливен 1976 год. 

•    стара цигулка “Виола” за квартет Сливен 

•    парични суми за ремонт на параклиса в Сливен 

•    парични суми на Арменското църковно настоятелство в Сливен 

•    парични суми за ремонт на църквата “Св. Богородица” 

•    парични суми за фонд 13 века България и строежа на дом на българите живеещи в 

чужбина 

•    парични суми за подпомагане на строежа на арменската църква във Виена 

•    парични суми на “Парекордзаган” за подпомагане на Армения 

Основал е фондация “Гарбис Папазян”, от която ежегодно се присъждат награди на 

чужди граждани допринесли за защита на арменския въпрос /кауза/.За 1944 год. 

наградата бе присъдена на английската баронеса Коке, която е помогнала и помага много 

на Армения със своите над 20 посещения в Армения и Карабах. Гостувал е няколко пъти 

с майка си в Армения. Посрещал е много видни арменци във Виена. Като Председателя 

на държавния съвет Саркизов, католикоса Васкен Първи, Хачатурян, Азнавур и много 

други министри хора на науката и изкуството. Гостували са му и Агоп Ормандушян и 

Гаро Хайрабедян, също и арменския ансамбъл за песни и танци от Варна. 

Посещавал е няколко пъти Сливен на срещи със свои съученици от гимназията и по 

търговски въпроси като е водил тук бизнесмени за съвместна работа с местни 

предприятия, но без успех. 

Награждаван е от българското правителство с Народен орден на труда, златен и орден 

НРБ първа степен. Обявен е за почетен гражданин на Сливен. През 1994 год. бе посетен 

от кмета и председателя на гражданския съвет от Сливен, които му поднесоха негов 

портрет нарисуван от художника Подмолов на тържество в българския културен център 

в двореца Витгецщайн за дългогодишна дарителска дейност. 

Подпомагал е и арменските туристи във Виена. През м. септември 1995 год. му е връчена 

грамота за оказаната помощ при освещаване на новата българска църква “Св. Иван 

Рилски“ във Виена. 

 

Гарбис Папазян - роден е на 14.08.1920 год. в Сливен. Завършил е 

магистърския колеж в Пловдив и сливенската мъжка гимназия, след 

което през 1940 год. заминава за Виена, където учи химия в 

техническия университет. През 1945 год. поради близостта на фронта 

заминава за Венеция, където остава до 1948 год., след което се връща 

пак във Виена. Завършва учението си и записва втора специалност – 

търговия. Признават му се доста изпити от първата специалност. 

Започва търговска дейност като основава фирма “Рила”. През 

следващите години постига успехи в търговията с различни стоки с 

балканските страни. Участвал е много пъти на Пловдивския мострен 

панаир и има присъден златен медал и наградата “Златния Меркури”. 

През 1956 год. родителите му отиват при него, където и умират баща 

му през 1959 год., а майка му през 1983 год. Не е бил семеен. 


