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Инвестираме във Вашето бъдеще

“Проектът се финансира от Европейския фонд за регионал но развитие и от държавния бюджет на Република България”.

Ìóçååí àíñàìáúë „Ïåéî Êðà÷îëîâ ßâîðîâ”
Договор: BG161PO001/3.1-03/2010/029
Бенефициент: Община Чирпан
Стойност на проекта: 1 370 040.69 лв.
Съфинансиране от ЕФРР: 1 107 938.20 лв.
Съфинансиране от държавния бюджет: 195 518.51 лв.
Собствен принос на бенефициента: 66 583.98 лв.
Проектът се реализира за 24 месеца, в периода 23.11.2011 г. - 23.11.2013 г.

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

Ð

еализацията на проект „Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов”
допринесе за опазване на културно-историческото наследство на град
Чирпан и подпомогна устойчивото развитие на туризма в общината.

Нашата мисия като българи, родолюбци и жители на Чирпан е да съхраним
и оставим като наследство на децата ни и на бъдещите поколения
изкуството и делото на поета Яворов. Родната къща на Яворов носи полъха
на духовността и до днес, и благодарение на проект “Музеен ансамбъл
„Пейо Крачолов Яворов” на Община Чирпан ще продължи да е средище на
българската култура и традиции в бъдеще.
Ñ ÏÐÎÅÊÒ “ÌÓÇÅÅÍ ÀÍÑÀÌÁÚË „ÏÅÉÎ ÊÐÀ×ÎËÎÂ ßÂÎÐÎÂ” ÎÁÙÈÍÀ
×ÈÐÏÀÍ ÑÈ ÏÎÑÒÀÂÈ ÀÌÁÈÖÈÎÇÍÈÒÅ ÖÅËÈ:
• Да развие туристическа атракция „Музеен ансамбъл „Пейо К. Яворов” и да
спомогне за утвърждаване на конкурентноспособен и устойчив
културно-познавателен туризъм в град Чирпан.
• Да опази, съхрани и приложи мерки за устойчиво управление и
съвременно експониране на културното наследство – къща-музей „Пейо К.
Яворов” в Община Чирпан.
• Да развие туристическия ресурс в региона и да насърчи
културно-познавателния туризъм.
• Да популяризира обекта на регионално, национално и международно ниво.

Â ðàìêèòå íà ïðîåêòà áÿõà èçâúðøåíè ñëåäíèòå
äåéíîñòè:
Ñòðîèòåëíî-ìîíòàæíè äåéíîñòè è ðåñòàâðàöèÿ íà

êúùà-ìóçåé „Ï.Ê. ßâîðîâ”:
Тази дейност включва следните три поддейности:
1. Дейности по основната атракция:
строително - ремонтни дейности на къща-музей „П. К. Яворов”.
2. Дейности по туристическата инфраструктура:
строително-монтажни дейности на експозиционна зала, библиотека и
архив на музея; изграждане на малък културно-информационен център.
3. Дребномащабна инфраструктура:
строително-ремонтни работи в района на къща-музей „П. К. Яворов”;
изграждане на камерна сцена на открито.

Äîñòàâêà íà îáîðóäâàíå çà öåëèòå íà ïðîåêòà:
-

Оборудване за изложение на архивни единици.
За озвучаване на откритата сцена.
Система за симултанен превод и многоезикови беседи.
Мултимедийно оборудване.
Обзавеждане и оборудване за културно-информационния център.
Инсталиране на парково и художествено осветление в района на атракцията.
Монтиране на платформа за хора с увреждания.

Ìàðêåòèíãîâè äåéíîñòè,
òóðèñòè÷åñêàòà àòðàêöèÿ:

ïîïóëÿðèçèðàíå

è

èíòåðïðåòàöèÿ

íà

- Създаване на динамичен уебсайт на български и английски език на къща-музей
„Пейо Крачолов Яворов”, адаптиран за хора със зрителни увреждания.
- Изработване и издаване на книжка „Яворов пътеводител” с описание на
местата, където поетът е живял, работил и творил.
- Издаване на бюлетин „Яворов лист“.
- Поставяне на указателни табели насочващи към къща-музей „Пейо К. Яворов”.
- Организиране и провеждане на Национален конкурс за деца за рецитация
на Яворова поезия «Подир сенките на облаците».

Äåéíîñòè ïî ïóáëè÷íîñò è èíôîðìàöèîííî îáåçïå÷àâàíå:
-

Провеждане на начална и заключителна пресконференция.
Изработване и поставяне на билборд.
Изработване и поставяне на постоянни обяснителни табели.
Изработване на стикери за оборудването.
Излъчване на репортажи в местния кабелен оператор.
Изготвяне и разпространение на брошури.
Провеждане на официално откриване на обновена „Къща-музей „П. К. Яворов”.

Ïðîâåæäàíå íà îáó÷åíèå çà åêñêóðçîâîäè.

Ðåçóëòàòè îò èçâúðøåíèòå äåéíîñòè:
• Извършени реставрационни и консервационни дейности.
• Подобрено състояние на архитектурно-строителната културна ценност –
основна туристическа атракция.
• Ремонтиран покрив на експозиционната зала.
• Изграден културно-информационен център.
• Ремонтирани санитарни възли, достъпни за хора с увреждания.
• Изцяло подменени дограма и инсталации.
• Изградени пожароизвестителна и охранителна инсталации.
• Подобрена привлекателност и функционалност на експозиционната зала и
„Музеен ансамбъл „П. К. Яворов”.
• Изградена амфитеатрална сцена на открито.
• Изградена кабина за озвучител.
• Изградени тоалетни за посетители.
• Подобрени условия за посещение и отдих в парковото пространство на
музейния ансамбъл.
• Създадени удобства и условия за достъп на хора с увреждания.
• Изградено парково осветление и алейна мрежа.
• Оборудвана и обзаведена експозиционна зала.
• Обзаведен и функциониращ културно-информационен център.
• Оборудвана и функционална амфитеатрална сцена.
• Създаден динамичен уебсайт на български и английски език на къща-музей
„Пейо Крачолов Яворов”, адаптиран за хора със зрителни увреждания
• Издаден бюлетин „Яворов лист” в тираж 6000 копия с материали от проведени
събития в къщата-музей и Община Чирпан.
• Изработени и монтирани 10 указателни табели в гр. Чирпан.
• Проведен национален конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките
на облаците”.
• Издаден и разпространен справочник „Яворов пътеводител” в тираж 3000
копия, сред културни институции, хотели и туроператорски фирми.
• Проведени начална и заключителна пресконференция.
• Изработен и поставен 1 брой билборд.
• Изработени и поставени 2 броя постоянни обяснителни табели.
• Изготвени 100 броя стикери за оборудване.
• Излъчени 3 броя репортажи в местния кабелен оператор.
• Изготвени и разпространени 1000 брошури.
• Проведено официално откриване на обновена „Къща-музей „П. К. Яворов”.
• Проведено обучение за трима служители, заети в къщата-музей „П. К. Яворов”.
• Придобита професионална квалификация от обучените служители.
• Повишен капацитет за промотиране на атракцията.
• Повишена информираност на обществото относно финансирането на проекта
чрез ОПРР и относно културните дадености и атракции на Чирпан.

Â äúëãîñðî÷åí ïëàí î÷àêâàìå:
- Да се подобри качество на предлаганите туристически продукти в областта
на културния туризъм в град Чирпан.
- Да се развие и наложи на туристическия пазар интегриран продукт на
културно-познавателния туризъм - атракция Музеен ансамбъл „Пейо К. Яворов”.
- Да се повишат приходите от туризъм за местната икономика. Очаква се
туристическия поток и средно дневният им престой да се увеличи с около 26 %.
- Да се повиши културата и съзнанието по отношение на
културно-историческото наследство на България.

Къща-музей „П. К. Яворов” е включена в стоте национални туристически обекта.

Този документ е създаден в рамките на проект „Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов“, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
за съдържанието на публикацията се носи от Община Чирпан и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

