
Списъци на недвижими културни ценности в община Батак

1 гр.Батак Къща на Борис Николов Божиков, 
ул.Братя Чолакови №1 -СВАЛЕН

Архитектурно-
строителен

за сведение

2 гр.Батак Къща на Никола Т. и Илия Д.Кормушеви, 
ул.Стефан Вранчев №6 и 6а

Архитектурно-
строителен

местно

3 гр.Батак Къща на Янко Манов и Райна Горанова, 
ул.Антонивановци №183

Архитектурно-
строителен

местно

4 гр.Батак Къща на наследниците на  Алекси 
Т.Керелов

Архитектурно-
строителен

Местно   Ансанблово /Протокол 
№9 от 07.11.2002 на НСОНПК/

5 гр.Батак Къща на Стефан Д.Шундов, 
ул.Ст.Караджа №6 -СВАЛЕН

Архитектурно-
строителен

Ансанблово

6 гр.Батак Къща на наследниците на Петър Пунчев, 
ул.Трендафил Керелов №3 - СВАЛЕН

Архитектурно-
строителен

за сведение

7 гр.Батак Къща на братя Николови-Харизанови, 
ул.Стефан Керелов №2 - СВАЛЕН

Архитектурно-
строителен

Ансанблово

8 гр.Батак Къща на Илия Ангелов Пейчинов и Георги 
Тодоров Ненов

Архитектурно-
строителен

национално

9 гр.Батак Къща на Георги Петров Дойчев, 
ул.Антонивановци №178

Архитектурно-
строителен

национално

10 гр.Батак Къща на Верка Серафимова, 
ул.Антонивановци №140А

Архитектурно-
строителен

 местно

11 гр.Батак Къща на наследниците на Илия Кънев, 
ул.Петър Кънев №14

Архитектурно-
строителен

без категория

12 гр.Батак Къща на Петър Георгиев Божанов, 
ул.Петър Кънев №10а-СВАЛЕН

Архитектурно-
строителен

 местно

13 гр.Батак
Къща на Иван и Мария Лефтерови, Петър
и Иван Маленкини, Божия Пепелова и 
Невена Балабанова - СВАЛЕН

Архитектурно-
строителен

Ансанблово

14 гр.Батак Къща на Борис Георгиев Коларов, 
ул.Антонивановци

Архитектурно-
строителен

 местно

15 гр.Батак Къща на Иван Илиев Доганов (Мечков), 
ул.Антонивановци - СВАЛЕН

Архитектурно-
строителен

Ансанблово

16 гр.Батак Къща на Георги Стоянов Стойчев Архитектурно-
строителен

за сведение

17 гр.Батак
Къща на наследниците на Иван
Н.Серафимов и Никола и Димитър 
Серафимови - СВАЛЕН

Архитектурно-
строителен

за сведение

Шаровата къща исторически  местно

Шаровата къща - къща на Петър Стоянов 
Велчев

Архитектурно-
строителен

 местно

Балиновата къща исторически  местно

Балиновата къща - музей, държавна 
собственост,  ул.Антонивановци

Архитектурно-
строителен

 местно

20 гр.Батак Къща на Ангел Славчев Кънев - СВАЛЕН Архитектурно-
строителен

за сведение

21 гр.Батак Къща на наследниците на Иван Ангелов 
Тренков - СВАЛЕН

Архитектурно-
строителен

за сведение

22 гр.Батак Къща на братя Иванови Вълчинови, 
ул.Антонивановци - СВАЛЕН

Архитектурно-
строителен

за сведение

23 гр.Батак Къща на Кирил Тодоров Вълчинов, 
ул.Антонивановци

Архитектурно-
строителен

 Национално    Местно /Протокол 
№7 на НСОНПК 17.04.2007г./

24 гр.Батак Къща на Тодор и Димитър Попови Архитектурно-
строителен

 местно

25 гр.Батак Къща на Георги и Любен Ванчевци, 
ул.Братя Ванчеви - СВАЛЕН 

Архитектурно-
строителен

Ансанблово

26 гр.Батак Къща на Димитър А. и Ангел И.Ванчеви, 
Тодор И. и Чона И.Ванчеви- СВАЛЕН 

Архитектурно-
строителен

Ансанблово

Ванчеви къщи между улущите: 
ул.Антонивановци и ул.Братя Ванчеви

Групов паметник на 
културата

Ванчевата къща исторически  местно

Къща на Тодор Тодоров Ванчев, ул.Братя 
Ванчеви №9

Архитектурно-
строителен

 местно

Ванчеви къщи (Къща на Тодор Георгиев 
Ванчев)

Групов паметник на 
културата

Ванчеви къщи между 
улущите: ул.Антонивановци 

и ул.Братя Ванчеви
Къща на Тодор и Димитър Т.Ванчеви, 
ул.Братя Ванчеви

Архитектурно-
строителен

Ансанблово

Ванчеви къщи (Къща на Тодор и Димитър 
Ванчев)

Групов паметник на 
културата

Ванчеви къщи между 
улущите: ул.Антонивановци 

и ул.Братя Ванчеви
Къща на наследниците на Иван Т.Чаушев, 
ул.Братя Ванчеви

Архитектурно-
строителен

Ансанблово

Ванчеви къщи (Къща на Иван Тодоров 
Чаушев)

Групов паметник на 
културата

Ванчеви къщи между 
улущите: ул.Антонивановци 

и ул.Братя Ванчеви
Къща на Ангел Илиев Тинов, ул.Братя 
Ванчеви

Архитектурно-
строителен

Ансанблово

Ванчеви къщи (Къща на Ангел Илиев 
Тинов)

Групов паметник на 
културата

Ванчеви къщи между 
улущите: ул.Антонивановци 

и ул.Братя Ванчеви
Къща на Тодор и Илия Димитрови 
Чаушеви, ул.Братя Чаушеви

Архитектурно-
строителен

Ансанблово

Ванчеви къщи (Къща на Тодор и Илия 
Чаушеви)

Групов паметник на 
културата

Ванчеви къщи между 
улущите: ул.Антонивановци 

и ул.Братя Ванчеви
Къща на наследниците на Ангел Илиев 
Вълчинов, ул.Братя Ванчеви

Архитектурно-
строителен

 местно

Ванчеви къщи (Къща на наследниците на 
Ангел Вълчинов)

Групов паметник на 
културата

Ванчеви къщи между 
улущите: ул.Антонивановци 

и ул.Братя Ванчеви

33 гр.Батак Къща на наследниците на Нейчо Цурев, 
ул.Родопи

Архитектурно-
строителен

 местно

31

32

гр.Батак

гр.Батак

гр.Батак

18 гр.Батак

Елемент на групов ПК№ по 
ред Населено място ОБЕКТ  

/адрес, локализация/ Вид Категория

гр.Батак19

27 гр.Батак

28 гр.Батак

29 гр.Батак

30



Списъци на недвижими културни ценности в община Батак
Елемент на групов ПК№ по 

ред Населено място ОБЕКТ                                                                                    
/адрес, локализация/ Вид Категория

34 гр.Батак Къща на Ангел  и Димитър Климентови-
СВАЛЕН

Архитектурно-
строителен

за сведение

35 гр.Батак Къща на Ангел Атанасов Цурев, ул.Родопи Архитектурно-
строителен

национално

36 гр.Батак Къща на наследниците на Илия Д.Пълев, 
ул.Родопи

Архитектурно-
строителен

Ансанблово

37 гр.Батак Къща на Стефан Г.Коларов Архитектурно-
строителен

 местно

38 гр.Батак Къща на Димитър Радулов Архитектурно-
строителен

Ансанблово

39 гр.Батак Къща на Тодор Ал.Коларов -СВАЛЕН Архитектурно-
строителен

Ансанблово

Къща на Тодор Коларов исторически  местно

Къща на Тодор и Константин Коларови с 
навеси

Архитектурно-
строителен

 местно

41 гр.Батак Къща на Георги Тодоров Найденов, Тодор 
Георгиев Найденов - СВАЛЕН

Архитектурно-
строителен

 местно

42 гр.Батак Къща на братя Йордан и Данаил Попови Архитектурно-
строителен

43 гр.Батак Къща на Петър Тошков исторически  местно

44 гр.Батак Чолаковата фабрика исторически  местно

45 гр.Батак Чаушевата къща исторически  местно

46 гр.Батак Яневите къщи исторически  местно

47 гр.Батак Клинчевата къща исторически  местно

48 гр.Батак Чолаковите къщи исторически  местно

49 гр.Батак Къща на Илия Пъпанов исторически  местно

50 гр.Батак Къща на Г.Ванчев исторически  местно

51 гр.Батак Велковата къща исторически  местно

52 гр.Батак Гимназия "Отец Паисий" исторически  местно

53 гр.Батак Горски Техникм "Стефан Божков" исторически  местно

54 гр.Батак Историческо място, м.Върчовица, 
североизточно - СВАЛЕН исторически за сведение

55 гр.Батак Историческо място "Таш Боаз", 
23км.югозападно - СВАЛЕН исторически за сведение

56 гр.Батак Историческо място, м.Мъжкия вид, 
1км.източно- СВАЛЕН исторически за сведение

57 гр.Батак Историческо място, м.Бърдо, 2км.западно исторически  местно

58 гр.Батак Историческо място, м.Сушилнето, 
500м.южно

исторически  местно

59 гр.Батак База на отряд Антон Иванов, м.Дженевра, 
20км.югозападно

исторически  местно

60 гр.Батак Партизански лагер "Сайсуза", 
20км.югозападно

исторически  местно

61 гр.Батак Партизански лагер "Лонгурлий", 
34км.югозападно

исторически национално

62 гр.Батак Партизански лагер "Техеран", 4км.южно исторически национално

63 гр.Батак Партизански лагер "Ровно", 10км.южно исторически национално

64 гр.Батак Партизански лагер, 4км.южно исторически  местно

65 гр.Батак Партизански лагер "Таш боаз", 25км южно исторически  местно

66 гр.Батак Славей бивак, 5км.североизточно - 
СВАЛЕН исторически за сведение

67 гр.Батак Партизански лагер "Търновица", 
8км.югозападно - СВАЛЕН исторически за сведение

68 гр.Батак Партизански лагер "Кулата", 7км.южно - 
СВАЛЕН исторически за сведение

69 гр.Батак Лобно място на Ив.Драганов, изгорелият 
кантон, 40км.южно

исторически  местно

70 гр.Батак Лобно място на Кр.Пеев, м.Дъното, язовир 
Батак, 15км.северно

исторически  местно

71 гр.Батак Място на сражение, м.Кратера, 13км.южно исторически  местно

72 гр.Батак Място на сражение, м.Търновица, 
8км.южно

исторически национално

73 гр.Батак Лобно място на Атанас Кънев, 
м.Катранджи дере, 42км.южно

исторически  местно

74 гр.Батак Лобно място на партизани, м.Мирчовица, 
4км.южно

исторически национално

75 гр.Батак Лобно място на ятаци, м.Дълбокия дол, 
западно

исторически  местно

40 гр.Батак



Списъци на недвижими културни ценности в община Батак
Елемент на групов ПК№ по 
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/адрес, локализация/ Вид Категория

76 гр.Батак Лобно място на ятаци, 8км.западно исторически  местно

77 гр.Батак
Лобно място на Петър Вранчев, 
м.Еледжикстанковата къща, 
7км.североизточно

исторически  местно

78 гр.Батак Лобно място на ятаци и партизани, 
м.Друма, 6км.югозападно- СВАЛЕН исторически за сведение

79 гр.Батак Лобно място на гръцки партизани, 
м.Тошково дере, северно

исторически  местно

80 гр.Батак Историческо място "Хайдушка скала", 
сборище на хайдути, 7км.югозападно

исторически за сведение

81 гр.Батак Историческо място "Канлъ олук" - 
свърталище на хайдути, 8км.югозападно

исторически за сведение

82 гр.Батак Историческо място "Суфра бунар" - извор 
посещаван от хайдути, 10км.югозападно

исторически за сведение

83 гр.Батак Хайдушко скривалище, м.Мехалите, 
15км.югозападно

исторически за сведение

84 гр.Батак
Историческо място "Хайдушка чешмичка", 
30км.южнов района на ГС "Широка 
поляна"

исторически за сведение

85 гр.Батак Историческо местност "Беглишки 
хармани"

исторически национално

86 гр.Батак Историческо място , до мястото на 
Богдановата къща

исторически национално

87 гр.Батак Историческо място "Пищроново дере" исторически  местно

88 гр.Батак Историческо местност "Еледжик" в 
Родопите, 5км.североизточно

исторически за сведение

89 гр.Батак Историческа местност "Тодин гроб", 
4км.южно

исторически за сведение

Архитектурно-
строителен и 
художествен
художествен I гр

91 гр.Батак Историческо място "Керелова тумба", 
7км.западно

исторически за сведение

92 гр.Батак Историческо място, на което се е 
намирала ковачницата на Петър Фирков

исторически за сведение

93 гр.Батак Историческо място, на което се е 
намирала ковачницата на Георги Цурюв

исторически за сведение

94 гр.Батак Историческо място, на което се е 
намирала Кереловата къща

исторически за сведение

Историческо място на което се е 
намирала Богдановата къща

исторически за сведение

Историческо място на което се е 
намирала Богдановата къща и 
възстановената върху старите основи 

Архитектурно-
строителен и 
художествен

 местно

96 гр.Батак Историческо място на което се е 
намирала Калеевата къща

исторически за сведение

97 гр.Батак Историческо място на което се е 
намирала Павловата къща

исторически за сведение

98 гр.Батак Историческо място на което се е 
намирала Джамбазовата къща

исторически за сведение

99 гр.Батак Историческо място на което се е 
намирала къщата на Вранко Паунов

исторически за сведение

100 гр.Батак Историческо място на което се е 
намирала къщата на Иван Божин

исторически за сведение

101 гр.Батак Историческо място на което се е 
намирала къщата на Георги Мехов

исторически за сведение

102 гр.Батак
Историческо място на което се е 
намирала къщата на Васил Гълев 
Коларов

исторически за сведение

103 гр.Батак Историческо място на което се е 
намирала къщата на Петър Горанов

исторически за сведение

104 гр.Батак
Въстаническа позиция от Априлското 
въстание, 200м.югоизточно в 
м.Галогонката

исторически  местно

105 гр.Батак
Въстаническа позиция от Априлското 
въстание, 2км.югозападно в м.Света 
Троица

исторически  местно

106 гр.Батак
Въстаническа позиция от Априлското 
въстание, 2км.северозападно в м.Кънева 
Борика

исторически  местно

107 гр.Батак Въстаническа позиция от Априлското 
въстание в м.Царюв комин, 1км.северно

исторически  местно

108 гр.Батак Въстаническа позиция от Априлското 
въстание в м.Св.Георги, 1км.северно

исторически  местно

109 гр.Батак Въстаническа позиция от Априлското 
въстание в м.Гробето и Св.Никола

исторически  местно

110 гр.Батак Въстаническа позиция от Априлското 
въстание - "Божаковото гробе"

исторически  местно

111 гр.Батак Въстаническа позиция от Априлското 
въстание в м.Мерджановите буче, южно

исторически  местно

112 гр.Батак
Тракийско селище и ранновизантийска 
средновековн крепост Баташко градище 
(Касъково кале), 8км.североизточно

Археологически  местно

113 гр.Батак Антично селище, м.Кармъка, 
8км.североизточно

Археологически  местно

114 гр.Батак Средновековна крепост, м.Беглика, 
Манастира 16км.югозападно

Археологически  местно

исторически национално/Заповед  на МК 
№РД9Р-19 от 24.09.2012г./

95 гр.Батак

90 Историческа черква - костница 
"Св.Неделя"

гр.Батак



Списъци на недвижими културни ценности в община Батак

Елемент на групов ПК№ по 
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/адрес, локализация/ Вид Категория

115 гр.Батак Средновековна крепост, м.Беглика, 
14км.югозападно

Археологически  местно

116 гр.Батак Средновековно селище, 
3км.северозападно

Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

 местно

117 с.Нова махала Средновековно селище, 300м.западно
Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

 местно

118 с.Нова махала Средновековна крепост - Калето, 
2км.югозападно

Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

 местно

119 с.Нова махала Некропол от 3-ри надгробни могили, 
300м.западно

Археологически

120 с.Нова махала Раннохристянска църква, на 5км.от селото Археологически Национално                  

121 Язовир 
"В.Коларов"

Тракийско селище палеолитно селище, 
м.Кременете

Археологически национално

122 с.Фотиново Средновековна крепост, м.Долно 
Шиварище, 6км.северозападно

Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

 местно

123 с.Фотиново Средновековно селище с църква и 
некропол, м.Кръгня, 3км.западно

Археологически  местно

124 с.Фотиново Църква "Успение Бигородично" Архитектурно-
строителен 

 пр.кат.местно

125 с.Фотиново Куцевата воденица
Архитектурно-
строителен и 
етнографски

 пр.кат.местно

126 с.Фотиново Едносводест мост над Васковско дере Архитектурно-
строителен

 пр.кат. За сведение 

127 с.Фотиново Двусводест мост в м.Убреда Архитектурно-
строителен

 пр.кат. За сведение 

128 с.Фотиново Двусводест мост в долната махала Архитектурно-
строителен

 пр.кат. За сведение 

129 с.Фотиново Едносводест мост над Фотинската река в 
м.Чарка

Архитектурно-
строителен

 пр.кат. За сведение 

130 с.Фотиново Едносводест мост по пътя за  м.Стойките Архитектурно-
строителен

 пр.кат. За сведение 




