
"От върха се вижда надалеч, вижда се ясно и усещаш как 
висините те правят мъдър и ти дават много вдъхновение".

Панчо  Владигеров





 Къща музей "Панчо Владигеров" се намира на най-
високото място в кв. Лозенец – ул. Якубица №10. Тя е 
включена в списъка на националните паметници на 
културата. Построена е началото на 30-те години на 
XX в. в стил немски модернизъм. През 1951 г. става 
фамилна къща на сем. Владигерови. Големият 
композитор живее в нея до смърта си през 1978 г. 

 2004 г. къщата получава статут на държавен 
културен институт с национален обхват.

 2005 г. се открива постоянната музейна експозиция 
и е отворена за посетители. 





Къща музей "Панчо 
Владигеров" разполага с две 
пространства с отлични 
условия за организацията и 
провеждането на: концерти, 
музикални срещи и 
представяния, музикални 
репетиции, изложби, 
специални събития, бизнес 
срещи, конференции, 
семинари, обучения, 
пресконференции, юбилеи, 
частни празненства и др.



Ателие „Владигеров“

 Квадратура - 53 кв. м. 

 Кухненски бокс

 Санитарен възел

 Прилежащо помощно 
помещение

 Излаз към градината 

Зала „Експозиционна“

 Квадратура - 38 кв. м. 

 Санитарен възел

 Прилежащо помощно 
помещение 



Ателие „Владигеров“ - 45 стола 

Зала „Експозиционна“ – 35 стола

Допълнително: 40 сгъваеми стола и 10 
табуретки

Подредби тип: Театър, Класна стая, О-
образна подредба 

Ползване на градината



 Мултимедиен проектор

 Екран

 Лаптоп

 Принтер

 Безжична интернет връзка

 Допълнително оборудване по заявка

 Ателие “Владигеров“ е акустично оборудвано 



 Къщата разполага с 4 синтезатора и 2 рояла

 Възможност за наемане на цялата къща

 По заявка можем да осигурим: 
 жива музика за вашите събития (класика или 

джаз)

 допълнително озвучаване

 кетъринг 



 Адрес: гр.София 1164, ул. “Якубица” 10

 Добри комуникации - в близост до спирка на трамвай №10, 
автобуси № 88, 94, 102, 120 и метростанция “Джейс Баучер”.

https://www.google.bg/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%E2%80%9E%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0%E2%80%9C+10,+1164+%D0%B6.%D0%BA.+%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86,+%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/@42.6722199,23.3264648,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40aa85acbec87419:0x971eb71b96140aa!8m2!3d42.6722199!4d23.3286535


Във всички зали на 
къщата се провеждат 
музикални събития 
като:

 Майсторски класове
 Камерни концерти
 Музикална школа 
 Музикални работилници
 Групово музициране
 Презентации на нотна и 

звукозаписна продукция
 Премиери на книги и др.







 Зала 1  - „Ателие Владигеров”

Наем до 2 часа        Наем до 4 часа          Наем за цял ден 

60 лв.                             100 лв.                         150 лв.

 Зала 2 – Експозиционна 

Наем до 2 часа         Наем до 4 часа         Наем за цял ден 

100 лв.                        140 лв.                       200 лв.

 Цена за принтиране  – 0,10 лв. на копие (черно-бяло, А4), 1 лв. на копие (цветно, А4)

Цените на залите включват наличните технически средства в къщата.

Всички цени са в лева с ДДС.

 Отстъпки:

За наем на залите

над 24 часа – отстъпка 10% от стойността

над 48 часа – отстъпка 15% от стойността

За постоянни клиенти и за наемане на зали и техника повече от 3 пъти се прилагат цени 
по договаряне.



Къща музей "Панчо Владигеров" 
гр.София 1164, ул. “Якубица” 10

тел: 02/8687389 

E-mail: museum@vladigerov.org

WebSite: http://vladigerov.org/

Facebook page: www.facebook.com/vladigerov.org

Надя Сотирова – директор, тел: 0889 616738

mailto:museum@vladigerov.org
http://vladigerov.org/
http://www.facebook.com/vladigerov.org


При нас ще усетите уюта, 
спокойствието и приятната 
атмосфера на стара София. 

Широките фасадни прозорци и 
откритото дворно пространство 
създават усещането за простор и 

светлина. 
Ще се насладите и на хубава музика. 

Очакваме ви! 




