
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.
Продължителност на проекта: 24 месеца

 
Начало: 23.11.2011 година                               Край: 23.11.2013 година

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

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

ОПРРÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ
“ÐÅÃÈÎÍÀËÍÎ ÐÀÇÂÈÒÈÅ” 2007-2013                          

 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈ ÑÚÞÇ
Eâðîïåéñêè ôîíä çà 
ðåãèîíàëíî ðàçâèòèå

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.



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

Êъща-музей „Пейо К. Яворов” е родната къща на един от най-значимите и 
известни поети на България. В нея се съхраняват уникални издания на поета, 
оригинални документи, фотоси и предмети, свързани с дейността на Яворов 
и неговата епоха. В двора се намира и експозиционна зала, в която са 
проследени житейския и творческия път на Яворов и която събира на едно 
място уникални по своята същност и значение експонати, свързани с делото 
на поета-революционер.                                    

Öåëèòå íà ïðîåêòà ñà:
• Основната цел е развитие на туристическа атракция „Музеен ансамбъл 
„Пейо К. Яворов” за постигане на конкурентноспособен и устойчив 
културно-познавателен туризъм в град Чирпан.

• Опазване, устойчиво управление и съвременно експониране на 
културното наследство – къща-музей „Пейо К. Яворов” в Община Чирпан. 

• Развитие на туристическия ресурс в региона и насърчаване на 
културно-познавателния туризъм.

• Популяризиране на обекта на регионално, национално и международно ниво.

Ïî ïðîåêòà ùå áúäàò èçâúðøåíè ñëåäíèòå 
îñíîâíè äåéíîñòè:
Ñòðîèòåëíî ìîíòàæíè äåéíîñòè ïî êúùà-ìóçåé „Ï. Ê. ßâîðîâ” – 
öÿëîñòíà ðåñòàâðàöèÿ íà îáåêòà:
- Строително монтажни дейности на експозиционна зала, библиотека и 
архив на музея. 
- Изграждане на малък културно-информационен център. 
- Изграждане на камерна сцена на открито с осигурени съвременни удобства 
за посетителите.
- Озеленяване и изграждане на алейна мрежа.
 
Äîñòàâêà íà ñïåöèàëèçèðàíî îáîðóäâàíå:
- Специализирано оборудване за изложение на архивни единици. 
- Система за симултанен превод и многоезикови беседи. 
- Мултимедийно оборудване.
- Оборудване за озвучаване на откритата сцена.
- 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 è ðåêëàìíè äåéíîñòè:
- 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 тримесечен бюлетин „Яворов лист” с материали от проведени събития 
из културния календар на Къщата-музей „Пейо К. Яворов” и Община Чирпан.
- Поставяне на указателни табели в града насочващи към Къщата-музей „П. 
К. Яворов”.
- Организиране на национален рецитаторски конкурс за деца.

Äåéíîñòè ïî ïóáëè÷íîñò è èíôîðìàöèîííî îáåçïå÷àâàíå íà ïðîåêòà:
Организиране и провеждане на пресконференции, медийни събития и репортажи.

Â ðàìêèòå íà ïðîåêòà ùå áúäàò îáó÷åíè òðèìà äóøè, êîèòî ùå 
ïðèäîáèÿò ïðîôåñèÿ „Åêñêóðçîâîä”.



Öåëåâèòå ãðóïè íà ïðîåêòà ñà:
• Туристи – любители на културния туризъм – 48 877 души.
• Любители на културно-познавателния туризъм, посетили „Къща-музей 
„Пейо К. Яворов” – 16 400 души, включително 328 чужденци.
• Подрастващите и учащите на територията на Община Чирпан, за които 
периодично се организират посещения в музея с образователна цел – 3600 души.
• Учениците, които участват в конкурсите, организирани от Общината и 
музея – 480 души, както и техните родители и придружители.
• Туристите, отсядащи на територията на Община Чирпан.
• Самодейни и организирани танцови и музикални състави, местни и 
гостуващи театри  - 15 групи и 2 танцови състава в Община Чирпан, общо 
около 300 участници.
• Посетители на организираните от музея културни събития и прояви - Яворови 
Януарски дни, Имен ден на Пейо Яворов, Майски дни на културата, Празник на 
град Чирпан, Годишнина от смъртта на Яворов, Празници на поезията, Коледни 
вечери, Конкурси за поезия сред ученици, Рецитаторски конкурси и др.

 

Êðàéíè áåíåôèöèåíòè íà ïðîåêòà ñà:
 
- Населението на Община Чирпан 23 470 жители.
- Фирми, ангажирани в сферата на турзма в Община Чирпан – хотели, къщи 
за гости, заведения за хранене и др.
- Туристи на територията на област Пловдив, Стара Загора и Хасково.
- Любителите на културно-познавателния туризъм в национален мащаб – 
около 500 000 души.

Î÷àêâà ñå äà áúäàò ïîñòèãíàòè ñëåäíèòå 
ðåçóëòàòè:

Ïðåêèòå ðåçóëòàòè îò èçïúëíåíèåòî íà ïðîåêòà ñà ñâúðçàíè ñ 
ðàçâèòèåòî íà òóðèñòè÷åñêà àòðàêöèÿ „Ìóçååí àíñàìáúë „Ïåéî Ê. 
ßâîðîâ” è ñà:

• Реставрирана и обновена „Къща-музей „Пейо К. Яворов” и прилежащата 
инфраструктура, в това число:

- Доставено обзавеждане за обектите в атракцията.
- Изграден и функциониращ културно-информационен център.
- Изградена амфитеатрална сцена на открито.
- Доставено мултимедийно оборудване.
- Доставено оборудване за озвучаване на откритата сцена.
- Обновена алейна мрежа.
- Инсталирано парково и художествено осветление в района на атракцията.
- Монтирана платформа за хора с увреждания.
- Създаден двуезичен уебсайт на атракцията, пригоден и за хора със 
зрителни увреждания.
- Издания за популяризация на проекта: брошури, тримесечен бюлетин, 
справочник „Яворов пътеводител” и указателни табели.
- Обучени 3-ма души в сферата на професионално направление „Екскурзовод”.
 

Â äúëãîñðî÷åí ïëàí, ðåàëèçàöèÿòà íà ïðîåêòà ùå èìà ñëåäíèòå 
ïîëîæèòåëíè ðåçóëòàòè:

• Подобрено качество на предлаганите туристически продукти в областта на 
културния туризъм в град Чирпан.
• Развит и наложен на туристическия пазар интегриран продукт на 
културно-познавателния туризъм - атракция Музеен ансамбъл „Пейо К. Яворов”
• Повишени приходи от туризъм за местната икономика. Очаква се 
туристическия поток и средно дневният им престой да се увеличи с около 26 %. 
• Повишена култура и съзнание по отношение на културно-историческото 
наследство у целевите групи и крайните бенефициенти на проекта.



Ïàìåòíèöèòå íà êóëòóðíî-èñòîðè÷åñêîòî 
íàñëåäñòâî íà Áúëãàðèÿ ïðèíàäëåæàò íà 
âñè÷êè è ãðèæàòà çà òÿõ å íàøà
îáùà îòãîâîðíîñò.
                              

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


