
До Общински съвет – 

Чирпан  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ 

ИВАН СТАНЧЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

 

Относно: Вземане на решение за преустройство и реставрация на съществуващ 

навес в двора на къща музей „Пейо К.Яворов“ в „Дюкянъ Крачоловъ“  

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,  

През януари 2018 г. се навършват 140 години от рождението на големия 

български поет Пейо К.Яворов, чийто роден дом е превърнат в музей през 1954 г. Днес 

къщата на Яворов е традиционно място за културни изяви и основен обект за 

литературен туризъм в областта. В североизточната част на двора на музея съществува 

една изоставена пристройка – навес, обречена да рухне или да свърже в хармонично 

единство романтиката, която носи творчеството и личността на поета, с бита и нравите 

на отминалите години. От 450 кандидатствали 30 проекта от България ще получат 

финансиране от инициативата на Лидл България –„Ти и Lidl за по-добър живот“. Тя се 

реализира с подкрепата на фондация „Работилница за граждански инициативи“ и 

Български дарителски форум. Сред одобрените - получил най – висока оценка, е и 

проект на Клуб „Отворено общество“ - Стара Загора за възстановяване и преустройство 

на рухнала пристройка към къща музей „Пейо К.Яворов“ - Чирпан и превръщането й в 

„Дюкянъ Крачоловъ“. Целта е да се обогати обхватът от дейности на къщата музей 

„Пейо К.Яворов“ по модел на европейския литературен туризъм за привличане на нови 

посетители и гости. Практическо измерение на резултатите от проекта е откриването на 

ново арт пространство, непознато до сега за местните хора. В годините на недостатъчни 

средства за култура това е възможност за привличане на допълнителни средства. 

Подобно предприемачество у нас не е популярно, но европейският опит показва 

отлични резултати: В Лондон на Бейкър Стрийт 221Б има музей на легендарния 

Шерлок. Малкото магазинче до официалния вход на добре измислената туристическа 

забележителност е мястото, където посетителят елегантно оставя парите си за 

всевъзможни сувенири, свързани с героя. Портиерът носи шапката, наметалото и 

лулата на известния детектив, посреща и кани туристите да пият бира в чашата на 

великия Холмс. С приключенията на Хари Потър е свързана друга лондонска атракция 

на гара „Кингс Крос“. Тук ежедневно се извива опашка с хора от цял свят, за да се 

снимат до гаровата количка за багаж. На перон 93/4 тя влиза в стената и „минава“ в 

магическия свят, само на крачка от магазина с шалове и други реквизити на любимия 

герой. „При халбата” е кръчмата на храбрия войник Швейк в Прага. Тя е съхранила 

цялата уникална атмосфера и историческа достоверност на романа на Хашек и разбира 

се търговията със сувенири — шапката, халбата, пепелника, поставките за чаши, все на 

Швейк .  



Чирпан не е Прага, не е и Лондон, но магазинчето със сигурност ще провокира 

любопитството на посетителя и ще отвори малкия град за европейския културен и 

винен туризъм. Пристройката ще се запази максимално, цялостната реставрация трябва 

да съхрани автентичния й вид, в съответствие с типичните български дюкяни от края на 

19-ти век, в хармоничен ансамбъл с родната къща на Яворов. Ще бъде изготвен и план 

за вътрешния интериор на дюкяна в стила на епохата след Освобождението. 

Времетраенето на проекта е 10 месеца - 01.11.2017 г. - 01.09.2018 г.,а финансирането е в 

размер на 10 000 лв. Годишно между 6 и 10 хиляди души посещават музея на Яворов. 

„Дюкянъ Крачоловъ“ ще привлича вниманието на гостите, а това ще носи и приходи, 

които ще стабилизират финансово идеята. 

Откриването на „Дюкян Крачоловъ“ще стане част от инициативите, посветени 

на 140 -  годишнината от рождението на Яворов.  

Един от необходимите документи, за да може проектът да бъде осъществен, е 

собственикът на имотът да даде своето съгласие за преустройството. В случая имотът е 

публична общинска собственост и е необходимо решение на Общински съвет – Чирпан 

като колективен орган – принципал на общинската собственост. 

Затова предлагам на Общинския съвет да приеме следното 

РЕШЕНИЕ : 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.17, ал.1, т.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за 

общинската собственост Общински съвет – Чирпан : 

1. Дава съгласие за преустройство и реставрация на съществуващ навес, 

намиращ се в двора на къща музей „Пейо К.Яворов“, в „Дюкянъ Крачоловъ“.  

 

 

Вносител : ……….. 

ИВАН СТАНЧЕВ 

Общински съветник 


