РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА БАТАК - 2017год.
1. Паметна стена на загиналите за Родината- Батак
Наименование

Паметна стена на загиналите от Батак във войните и
антифашистката съпротива през първата половина на
ХХ век

Местоположение

Батак

Батак

Град

община

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Пазарджик
област

Точно място на което се
намира
Какъв е паметника
/паметник,
монумент,костница,воен
но гробище и др.
Размери, описание

Исторически музей-Батак, ІІ етаж
Пл. “Освобождение”№ 3
ПАМЕТНА СТЕНА

Чия
собственост
е
паментика и земята на
която е построен
Какво
събитие

Сградата
е
общинска
публична
собственост,
предоставена за безвъзмездно ползване и стопанисване на
Исторически музей- Батак
Увековечава героизма на войните от Батак

Стена-сграфито, изпълнена по своеобразен начин в
червено-черен-бял хоросан. Композиция от три основни
полета с размери:
Дясно поле: 6,25м / 3м
Средно поле: 1,25м / 3м
Ляво поле: 6,25м/ 3м
На стената са изписани имената на убити батачани в:
- Балканската и Междусъюзническата война 1912-1913
година-64 имена
- Първата световна война 1915-1918г-72 имена
- Във въоръжена антифашистка съпротива35 имена
- Отечествената война 1944-1945г-9имена
От какъв материал е Червено-черен-бял хоросан
направен
Техника- сграфито
Проектант и
Проф.Асен Стойчев- автор и ръководител на проекта за
изпълнител
художествено-пространственото
оформление
на
експозицията в Исторически музей- Батак
Изпълнител: студенти от Художествена академия София
Дата на откриване
17.05.1976г по случай 100 годишнината от Априлската
епопея в Батак е завършен и открит новия Исторически
музей
Каква
сума
е 4000 лв
изразходена
за
построяването

12.

13.

увековечава
Кога
се
чества Паметната стена е част от музейната експозиция.
паметника и с какво ИМ-Батак е научен културно- просветен институт
мероприятие
изпълняващ държавната политика по опазване и
популяризиране на паметниците на културата на
територията на Община Батак
Със своите постоянни и временни експозиции представя
пред музейната публика различни страници от богатото
културно-историческо наследство на Община Батак.
ИМ-Батак е един от най-посещаваните обекти в нашата
страна. Годишно се регистрират около 30 000 посещенияученици, студенти , български и чуждестранни туристи.
Надпеси на паметника
НАДПИСИ В ЦЕНТРАЛНОТО ПОЛЕ:
БАТАК 1876, 1912,1913, 1923,1925,1944,1945
НАДПИСИ В ДЯСНО И ЛЯВО ПОЛЕ- години и имена на
убитите

2. Паметник на загиналите за Родината - Батак
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Наименование

1. Паметник на загиналите за Родината- Батак

Местоположение

Батак

Батак

Град

община

Пазарджик
област

Точно място на което се Пл. “Освобождение”№ 3
намира
Какъв е паметника
ПАМЕТНИК
/паметник,
монумент,костница,воен
но гробище и др.
Размери, описание
Гранитен блок в който са вградени мраморни плочи и са
изписани имената на убитите батачани в:
- Балканската и Междусъюзническата война 1912-1913
година
- Първата световна война 1915-1918г
- Отечествената война 1944-1945г
От какъв материал е Гранит и мрамор
направен
Проектант и
Инициативен комитет от граждани
изпълнител
Дата на откриване
16.05.1999 г.
Каква
сума
е
изразходена
за
построяването

10.

11.
12.

13.

Чия
собственост
е Паметника
паметника и земята на е общинска публична собственост, предоставена за
която е построен
безвъзмездно ползване и стопанисване на Исторически
музей- Батак
Какво
събитие Увековечава героизма на войните от Батак
увековечава
Кога
се
чества На 06.05 – полагане на венци и цветя от Община,
паметника и с какво Кметства, СОСЗР – Батак и граждани
мероприятие
Надписи на паметника
На върха е поставен кръст за храброст, под него са две
мраморни плочи с надписи и в централното поле са
разположени осем мраморни плочи с имената и годината
на загиналите във воините 1912,1913, 1944,1945 г.

3. Паметна плоча на подофицер Ангел Димитров Бъбаров
намираща се на стената на родната му къща –ул.Хр.Ботев” № 35
4. Паметна плоча на подофицер Васил Петров Домусчиев,
намираща се на стената на родната му къща-ул.”Георги Бенковски” №5
5. Паметна плоча на капитан Георги Илиев Динев, намираща
се на сградата на РПК „Антон Иванов”-ул.”Априлци”
6. Паметна плоча на подофицер Георги Николов Тренов,
намираща се на ул.”Трендафил Керелов”№ 9
7. Паметна плоча на подофицер Георги Стефанов Хаджиев,
намираща се на ул.”Шейново”№1
8. Паметна плоча на подофицер Димитър Николов Коларов,
намираща се на стената на къща Коларови, ул.”Карлъшка „ № 2
9.
Паметна плоча на старшина Илия Николов Радев,
намираща се на стената на родната му къща, ул.”Родопи” № 33
10.
Паметна плоча на подофицер Иван Илиев Ванчев,
намираща се на стената на дома му, ул. „Антонивановци”№ 93 А
11. Паметна плоча на подофицер Петър Ангелов Балинов се
съхранява от Исторически музей-Батак, в склада на Шарова къща, тъй
като
сградата, намираща се на ул.”Антонивановци”№ 91 се е
самосрутила.
/ 14.07.2009г./
12. Паметна плоча на подофицер Исмаил Исмаилов Ашиков,
намираща се в с.Нова махала, ул.”Септември № 14-А / Горна махала/
13. Паметна плоча на загиналите в Балканската и Първата
световна война от с. Фотиново – Община Батак. – намираща се в
центъра на селото.

