ГАНЧО БОТЕВ СТАНЕВ –
биографични данни
Нели Цонева
Роден на 25 септември 1903 год. в Павликени. Произхожда
от средно селско семейство, което се препитавало със земеделие
и търговия. Семейството било многолюдно - 5 братя и 4 сестри,
но след смъртта на бащата по време на Балканската война през
1913г. починали още петима души от семейството. Така двамата
братя Иван и Ганчо Ботеви отрано трябвало да се грижат за
прехраната на близките си. Социалната среда в която израстват
определя и тяхната политическа ориентация.
Прогимназиалното си образование Ганчо Ботев завършва в
Павликени, след което през 1918 год. продължава да учи във
Великотърновската реална мъжка гимназия. Още като ученик
симпатизира на левите политически партии. От 1919 год. става
член на Българския комунистически младежки съюз, а през м.ХІІ
1922г. е един от организаторите и член на стачния комитет на т.н.
“абитуриентски” стачки. Заради участието си в стачки и митинги
на левите политически партии е изключен от гимназията. Една
година по-късно, след отмяна на наказанието, завършва средното
си образование в Горнооряховската гимназия.
След завръщането си в Павликени се занимава със
земеделие и търговия, активно участва в общественополитическия живот на селището. През 1924 год. става член на
Българската комунистическа партия, а след м.ІV.1927 г. на
Работническата партия в Павликени. Избран за общински
съветник от листата на партията през 1932г. Гостилницата на
братя Ботеви се утвърдила като средище на съмишленици – в нея
се организирали нелегални събрания и конференции.
През периода 1941 –1944 г. активно участва в антифашистката борба. През 1943 год. заради революционната си дейност е
интерниран в лагера “Демир Хисар”.
В периода след Втората световна война участва активно в
ръководството на Община – Павликени. Заема редица отговорни
длъжности :
- секретар на Градския комитет на ОФ в периода 1945-47 г.

- кмет на Павликени от 1947 до 1950 г. – това е периода на
коопериране
на
земеделските
стопанства
и
национализацията на промишлеността.
През 1949 г. в Павликени се създава предприятие
“Енергоснабдяване” и се откриват трите ВЕЦ “Росица
1,2,3”.Същата година към Градския народен съвет е създадено и
Стопанско предприятие “Комунални услуги”.
През 1950 г. към Павликенска околия преминава част от
Севлиевска (селата Сухиндол, Красно Градище, Горско Косово и
Бяла ряка)
През 1950 г. е създаден Павликенски околийски
промкомбинат, към който от 1951г. са присъединени и Керамичните фабрики в Павликени, Бутово, Бяла черква, Михалци.
Същата година се създава и Маслодобивното предприятие “Слънчоглед”.
Най-дейният и ползотворен период от кметуването на Ганчо
Ботев е от 1956 до 1966 год., когато е председател на Градския
общински народен съвет – Павликени. По това време в града ни
се създават предприятията “Млекопреработване”(1959), Цех за
фуражни смески (1959). Извършена е реконструкция на МЗ
“Вагрянка” като на площ от 4 дка е построен механомонтажен
цех. В периода 1957-61 г. се изгражда материалната база на
Павликенския Винарски завод – 1957г. е построена избата с
капацитет 5000 т, през 1959 г.- железобетонен резервоар за 7
хил.т., 1960г – хладилна инсталация за стабилизиране на виното и
модерна спиртоварна, 1961 г. е внедрено бутилирането на вино
по промишлен начин. Извършени са разширения и
реконструкции на Месокомбината и на Керамичния завод в
Бутово. През 1963 г. се полагат основите на Ковашко-пресов
завод за джанти. Постепенно се променя облика на Павликени,
благоустрояват се улици и квартали, създава се автобаза. Само
през 1959 год. за строителство в града са изразходени 11 023 х.лв.
С цялостната си обществено-политическа дейност Ганчо
Ботев има личен принос за социално-икономическото и културно
развитие на Община – Павликени. Избиран нееднократно за
общински и народен съветник.
Ганчо Ботев е ревностен радетел на Българо-руската дружба

Той е дългогодишен председател на Общинския комитет за
Българо-съветска дружба. Подарил е част от собствената си къща
за клуб на организацията.
За активна трудова и обществено-политическа дейност е
награждаван с високи държавни и правителствени награди:
орден “Народна република България” – ІІ степен, орден “Народна
свобода” – ІІ степен, орден “Девети септември” – ІІІ степен.
Носител е на юбилейните медали “1300 години България”, “25
години от социалистическата революция в България”, “100
години от рождението на Георги Димитров”, “45 год. от
социалистическата революция в България” и други.
Ганчо Ботев Станев е починал на 30 юни 1986 год. в гр.
Павликени на 83 годишна възраст.

