
 

              ОБЩИНСКИ РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ И ВОЕННИ ПЛОЧИ В ОБЩИНА БАТАК – 2019г. 

№ Община 
населено 

място 

Точно място Вид на обекта Точно местоположение 

1. гр.Батак Исторически музей – Батак, 

2-ри етаж 

пл.”Освобождение”№3 

Паметна стена 

на загиналите 

за Родината 

Исторически музей – Батак, 2-ри 
етаж 

2. гр.Батак пл.”Освобождение” Паметник пл.”Освобождение” 

3. гр.Батак Гр.Батак ул.”Хр.Ботев” 

№35 на стената на родната 

му къща 

Паметна плоча 

на подофицер 

Ангел 

Димитров 

Бъбаров 

Гр.Батак ул.”Хр.Ботев” №35 на 
стената на родната му къща 

4. гр.Батак Гр.Батак ул.”Георги 

Бенковски” №5 на стената 

на родната му къща 

Паметна плоча 

на подофицер 

Васил Петров 

Домусчиев 

Гр.Батак ул.”Георги Бенковски” 
№5 на стената на родната му 

къща 

5. гр.Батак Гр.Батак ул.”Априлци” на 

стената на сградата на РПК 

Паметна плоча 

на капитан 

Георги Илиев 

Динев 

Гр.Батак ул.”Априлци” на стената 
на сградата на РПК 

6. гр.Батак Гр.Батак ул.”Трендафил 

Керелов”№9 

Паметна плоча 

на подофицер 

Георги 

Николов 

Тренов 

Гр.Батак ул.”Трендафил 
Керелов”№9 

7. гр.Батак Гр.Батак ул.”Шейново” №1 Паметна плоча 

на подофицер 
Гр.Батак ул.”Шейново” №1 



Георги 

Стефанов 

Хаджиев 

8. гр.Батак Гр.Батак ул.”Карлъшка” 

№2 на стената на 

Коларовата къща 

Паметна плоча 

на подофицер 

Димитър 

Николов 

Коларов 

Гр.Батак ул.”Карлъшка” №2 на 
стената на Коларовата къща 

9. гр.Батак Гр.Батак ул.”Родопи” №33 

на стената на родната му 

къща 

Паметна плоча 

на старшина 

Илия Николов 

Радев 

Гр.Батак ул.”Родопи” №33 на 
стената на родната му къща 

10 гр.Батак Гр.Батак 

ул.”Антонивановци” №93 

на стената на  дома му 

Паметна плоча 

на подофицер 

Иван Илиев 

Ванчев 

Гр.Батак ул.”Антонивановци” 
№93 на стената на  дома му 

11 гр.Батак Гр.Батак 

ул.”Антонивановци”№91 

Паметна плоча 

на подофицер 

Петър Ангелов 

Балинов 

Съхранява се в склада на 
Балиновата къща, тъй като 

сградата се е срутила на 
ул.”Антонивановци”№91 

12 с.Нова 

махала 

с.Нова махала 

ул.”Септември”№14 

Паметна плоча 

на подофицер 

Исмаил 

Исмаилов 

Ашиков 

с.Нова махала 
ул.”Септември”№14 

13 с.Фотиново с.Фотиново ул.”Първа” Паметна плоча 

на загиналите 

във войните 

с.Фотиново ул.”Първа” сградата 
на „Културния дом” 



фотенци 

 

                           ИЗГОТВИЛ: 

                          Дафинка Цурева 

                         Гл. експ. „ОКС” 

 

 


