
ОБЩИНА ПИРДОП – СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
2070, гр. Пирдоп, пл. “Тодор Влайков” № 2, тел.: 08181 / 52 – 42 

 

  

 

Анкетна карта № 1 

Военни паметници 

 

 

 

1.  Наименование Паметник на опълченците от гр. Пирдоп  

2.  Местоположение Гр. Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област  

3.  Точното място, 

на което се 

намира 

Гр. Пирдоп, ул. “Цар Освободител” № 72 

4.  Какъв е 

паметникът 
(паметник, мемориал, 

костница, военно гробище 

и др.) 

Паметник на опълченците от гр. Пирдоп и на 

Ботев четник  

5.  Размери, 

описание 

На паметника: Д: 2.85 м.; Ш – 2.20 м.; В: 2.00 м. 

На паметната плоча: 70 Х 50 см.   

6.  От какъв 

материал е 

направен 

От стоманобетон и мозайка, на паметната плоча 

– от мрамор 

7.  Проектант и 

изпълнител 

Проектантът не е известен 

Вероятно изпълнител е строителна група от 

Габрово с предприемач Фильо Василев Филчев 

През 2006 г. към него е прибавена паметна 

плоча с имената на допълнително установените 

опълченци от града; 

През 2013 г. в близост до паметника е 

разположено 76 мм. противотанково оръдие 

“ЗИС 4”, обр. 1942 г., дарение от Дружество на 

офицерите и сержантите от запаса и резерва 

8.  Дата на 

откриване (от кого) 

Строителството започва през 1933 г.  

Откриването – на 3 януари 1934 г. от кмета на 

Пирдоп Спас Маринов 

9.  Каква сума е 

изразходвана за 

построяването 

Няма информация 



10.  Чия собственост е 

паметникът и 

земята, на която е 

построен 
(държавна, общинска, 

частна) 

Публична общинска собственост  

в двор на Начално училище – паметник “Тодор 

Генчов Влайков”    

11.  Какво събитие 

увековечава 
(война, битка, виден 

пълководец, герои от 

войните) 

Опълченците от Руско-турската война от гр. 

Пирдоп (1877 – 1878 г.) и Ботев четник от 

Пирдоп от 1876 г.  

12.  Кога се чества 

паметникът и с 

какво 

мероприятие 

3 януари; 3 март 

13.  Надписи на 

паметника 

Изписани са имената на 37 души  

14.  Списък на 

убитите 
(Приложение 1) 

- 

15.  Снимка 
(Приложение 2) 

Да 

16. Състояние 
(Описание 

Приложение 3) 

Отлично    Добро   Лошо   Разрушен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Анкетна карта № 2 

Военни паметници 

 

 

 

1.  Наименование Училище-паметник на загиналите във войните 

1912 – 1913, 1913, 1915 – 1918, 1944 – 1945 г.  

2.  Местоположение Гр. Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област  

3.  Точното място, 

на което се 

намира 

Гр. Пирдоп, ул. “Цар Освободител” № 72 

4.  Какъв е 

паметникът 
(паметник, мемориал, 

костница, военно гробище 

и др.) 

Училище-паметник, с 5 паметни плочи на 

загиналите жители на гр. Пирдоп в четирите 

войни 

5.  Размери, 

описание 

На паметните плочи:  

4 бр. –  

1 бр. –   

6.  От какъв 

материал е 

направен 

Училището – от камък, тухли, бетон, дървен 

материал, паметните плочи – от мрамор 

7.  Проектант и 

изпълнител 

Проектант – арх. Пейчев от Софийската 

окръжна постоянна комисия   

Изпълнител – строителна група от Габрово с 

предприемач Фильо Василев Филчев  

8.  Дата на 

откриване (от кого) 

Строителството започва през месец май 1932 г., 

полагането на основния камък е направено на 

10 юли 1932 г.; 

Откриването – на 15 септември 1934 г.  

9.  Каква сума е 

изразходвана за 

построяването 

3 000 000 лв. – през 1932 – 1934 г., от които 

1 100 000 лв. осигурява общината; 1 500 000 лв. 

са от Фонда за построяване на училища; 400 000 

лв. от дарения на граждани 

10.  Чия собственост е 

паметникът и 

земята, на която е 

построен 

Публична общинска собственост  

Теренът на двора е с размери 12 027 кв. м.   



(държавна, общинска, 

частна) 

11.  Какво събитие 

увековечава 
(война, битка, виден 

пълководец, герои от 

войните) 

Герои от Балканската (1912 – 1913 г.); 

Междусъюзническата (1913 г.), Първата 

световна (1915 – 1918 г.) и Втората световна 

войни (1944 – 1945 г.) 

12.  Кога се чества 

паметникът и с 

какво 

мероприятие 

3 март, 9 май 

13.  Надписи на 

паметника 

Изписани са имената на 138 души загинали 

14.  Списък на 

убитите 
(Приложение 1) 

Да 

15.  Снимка 
(Приложение 2) 

Да 

16. Състояние 
(Описание 

Приложение 3) 

Отлично    Добро   Лошо   Разрушен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Анкетна карта № 3 

Военни паметници 

 

 

 

1.  Наименование Паметник на лейбгвардейския капитан Михаил 

Баторски  

2.  Местоположение Гр. Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област  

3.  Точното място, 

на което се 

намира 

Гр. Пирдоп, ул. “Капитан Баторски” № 7 – в 

двора на храм “Свето Успение Богородично” 

4.  Какъв е 

паметникът 
(паметник, мемориал, 

костница, военно гробище 

и др.) 

Паметник – надгробна пирамида  

5.  Размери, 

описание 

Д: 2.70 м.; Ш: 1.70 м.; В. 2.40 м. 

Само на пирамидата:  

Д: 0.80 м.; Ш: 0.80 м.; В. 2.20 м. 

6.  От какъв 

материал е 

направен 

От бетон  

7.  Проектант и 

изпълнител 

Няма информация  

8.  Дата на 

откриване (от кого) 

Няма информация – След Освобождението  

9.  Каква сума е 

изразходвана за 

построяването 

Няма информация 

10.  Чия собственост е 

паметникът и 

земята, на която е 

построен 
(държавна, общинска, 

частна) 

Публична общинска собственост  

 

11.  Какво събитие 

увековечава 
(война, битка, виден 

пълководец, герои от 

войните) 

Герой от Руско-турската война (1877 – 1878 г.) 



12.  Кога се чества 

паметникът и с 

какво 

мероприятие 

3 януари; 3 март  

13.  Надписи на 

паметника 

Капитан Михаил Баторски от Лебгвардейския 

Гренадирски полк 

14.  Списък на 

убитите 
(Приложение 1) 

Капитан Михаил Баторски 

15.  Снимка 
(Приложение 2) 

Да 

16. Състояние 
(Описание 

Приложение 3) 

Отлично    Добро   Лошо   Разрушен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Анкетна карта № 4 

Военни паметници 

 

 

 

1.  Наименование Чешма-паметник на загиналите в Отечествената 

война (1944 – 1945 г.) жители на село Душанци  

2.  Местоположение С. Душанци, община Пирдоп, Софийска област  

3.  Точното място, 

на което се 

намира 

С. Душанци, ул. “Душанска комуна”  

4.  Какъв е 

паметникът 
(паметник, мемориал, 

костница, военно гробище 

и др.) 

Чешма-паметник  

5.  Размери, 

описание 

Д: 5.00 м.; Ш: 1.20 м.; В. 1.50 м. 

 

6.  От какъв 

материал е 

направен 

От стоманобетон и облицовка от мрамор 

7.  Проектант и 

изпълнител 

Проектант – арх. Цветанка Цветева 

8.  Дата на 

откриване (от кого) 

29 април 1983 г.  

от Иван Калчев  

9.  Каква сума е 

изразходвана за 

построяването 

Няма информация 

10.  Чия собственост е 

паметникът и 

земята, на която е 

построен 
(държавна, общинска, 

частна) 

Публична общинска собственост  

 

11.  Какво събитие 

увековечава 
(война, битка, виден 

пълководец, герои от 

войните) 

Герои от Втората световна война (1944 – 1945 

г.) 



12.  Кога се чества 

паметникът и с 

какво 

мероприятие 

3 март, 9 май,  

13.  Надписи на 

паметника 

Изписани са имената на 5 души загинали 

14.  Списък на 

убитите 
(Приложение 1) 

Ганчо Рашков Ценов (1911 – 1944) – безследно 

изчезнал в Сърбия през м. август 1944 г.  

Димитър Георгиев Пенев (1926 – 1944) – 

доброволец  

Димитър Рашков Шопов (1911 – 1944) 

Костадин Илиев Добрев (1922 – 1944) 

Станьо Николов Добрев (1916 – 1945) – 

доброволец  

15.  Снимка 
(Приложение 2) 

Да 

16. Състояние 
(Описание 

Приложение 3) 

Отлично    Добро   Лошо   Разрушен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетна карта № 5 

Военни паметници 

 

 

 

1.  Наименование Паметник на загиналите съветски летци  

2.  Местоположение Местността “Орман баш” край с. Душанци, 

община Пирдоп, Софийска област  

3.  Точното място, 

на което се 

намира 

Местността “Орман баш” край с. Душанци, 

община Пирдоп, Софийска област  

4.  Какъв е 

паметникът 
(паметник, мемориал, 

костница, военно гробище 

и др.) 

Морена с мраморна плоча 

5.  Размери, 

описание 

Д: 1.80 м.; Ш: 1.30 м.; В. 1.90 м. 

На паметната плоча: Д: 0.70 м.; В. 0.40 м. 

6.  От какъв 

материал е 

направен 

От камък - гранит, паметната плоча – от мрамор 

7.  Проектант и 

изпълнител 

Изпълнител – РМО “Металургремонт” 

Морената е обработена от каменоделеца Станчо 

Юруков от гр. Копривщица 

8.  Дата на 

откриване (от кого) 

Строителството започва през месец август 1979 

г. 

Откриването – на 26 септември 1979 г.  

9.  Каква сума е 

изразходвана за 

построяването 

Няма информация 

10.  Чия собственост е 

паметникът и 

земята, на която е 

Държавна собственост – сервитут на път 

   



построен 
(държавна, общинска, 

частна) 

11.  Какво събитие 

увековечава 
(война, битка, виден 

пълководец, герои от 

войните) 

Герои от Втората световна война (1944 – 1945 

г.) 

12.  Кога се чества 

паметникът и с 

какво 

мероприятие 

26 септември 

13.  Надписи на 

паметника 

Изписани са имената на 5 души загинали 

14.  Списък на 

убитите 
(Приложение 1) 

л-т Борис Плеханов, мл. л-т Иван Шкапин, ст. с-

т Михаил Степанов, с-т Алексей Савелиевич, р-

к Иван Казаков. 

 

15.  Снимка 
(Приложение 2) 

Да 

16. Състояние 
(Описание 

Приложение 3) 

Отлично    Добро   Лошо   Разрушен 

 

 


