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ПРОЕКТ „ПАМЕТ И КРЕАТИВНОСТ“ 
 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГРАД БАТАК 
 

Обща стойност на проекта: 10 224, 90 лева 

Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 10 224, 90 лева 

 

 

 

Мярка от МСР: 3.2 „Защита на околната среда в рибарските райони, с цел запазване на тяхната 

привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните селища с рибарски дейности и съхраняване 

на националното природно и архитектурно наследство" 

 

Период на изпълнение: 12.09.2013 г. - 06.01.2014 г. 

 

Постигнати резултати:   

● Обособени зрителски места и конферентни маси във фоайето на музея;  

● Закупена и окомплектована мултимедийна система; 

● Закупен плазмен телевизор, TV – маса и DVD - плейър; 

● Създаден модерен Музеен информационен център; 

 

Кратко описание на дейностите на 

бенефициента и района в който работи: 
Исторически музей-Батак е юридическо 

лице на бюджетна издръжка/ ЗКН , ЗЗРК/, 

Решение №345 /18.02.2010г на ОбС 

Батак/ с официално наименование и 

собствен печат. Музея е общински по 

начин на финансиране. 

Регистриран е като културна организация 

в Националния регистър на музеите в Р 

България. 

Основна дейност на музея са 

издирването, опазването и 

представянето на движими и недвижими културни ценности и природни образци с образователни и 

естетични цели. От създаването си  и до днес Исторически музей - Батак е включен в ПД „100 

национални туристически обекта” под № 38.Притежава  

Сертификат и златна карта за уникално историческо и културно наследство на Батак. За завоюван висок 

престиж и обществено признание за постиженията във формирането на имиджа на страната, в 

налагането на предимствата на културните ценности, в представянето на силно въздействащо 

историческо достойнство за утвърждаване на националния авторитет. Национален конвент на 

експертите, официално представителство на уникалните градове в Европа. 

Музеят членува в ИКОМ (международна организация на музеите към ЮНЕСКО) и БАРОК (европейска 

културна организация). На територията на община Батак музеят е научния, културен институт, чиято 

основна дейност са опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности, чрез: 

издирване, събиране, документиране, научно изследване и популяризиране на движими културни 

ценности и природни образци. Исторически музей-Батак извършва научноизследователска дейност, 

организира и провежда научни форуми, разработва и реализира образователни програми в 

сътрудничество със сродни културни институти, университети , неправителствени и обществени 

организации. 
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 Издава научни, научно-популярни и рекламни материали. Съхранява във фондовете си десетки хиляди 

движими културни ценности. Чрез своите експозиции, постоянни и временни, музеят се старае да 

задоволи многообразните потребности от висококачествен културен продукт.  Постоянните и временни 

експозиции представят различни теми от богатото ни културно-историческо наследство. 

 

 

 

Допълнителна информация:  Ръководител проект – Екатерина Атанасова Пейчинова, тел. 03553/23-39 

 

Снимки: 

 


