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     Предмет   на   проекта   е   създаването   на   примерен   маршрут   за   двудневна   екскурзия   с  
учебна   цел   в   Долината   на   тракийските   царе.   Обект   е   разширяване   знанията   за   мястото  
на   траките   в   европейската   култура,   тъй   като   историята   в   различните   епохи   по  
българските   земи   е   свързана   с   древната   цивилизация   и   развитието   на   обществената   и  
материалната   култура   през   различни   исторически   периоди.  
     В   днешно   време   са   изследвани   много   малка   част   от   могилите.   Наброяват   към   1500,  
но   ние   не   знаем   с   точност   колко   са   те,   като   са   изследвани   само   около   300   от   тях.  
     В   последните   години   се   отделят   все   повече   средства   от   Министерството   на  
културата,   взимаме   участие   в   различни   международни   проекти,   различни   форуми,  
изложби,   но   съвсем   не   е   направено   достатъчно,   за   да   добием   ясна   представа   за  
величието,   знанията   и   уменията   на   траките   и   това,   което   са   ни   завещали.  
     Повечето   значими   археологически   разкрития   датират   едва   от   кр.   на   XX   и   началото  
на   XXI   в.   Мнозинството   от   тях   се   намират   в   близост   до   гр.   Казанлък.   Така,   в   наши   дни,  
названието   Розова   долина   се   замества   с   наименованието   Долината   на   тракийските  
царе,   въведено   публично   от   археолога   и   траколог   Георги   Китов.  
 
Основни   точки   в   програмата   на   екскурзията  
 

● 07:00   ч.   Отпътуване   -   начална   точка   -   23   СУ   "Ф.Ж.Кюри"  
● 10:00   ч.   Посещение   на   етнографски   комплекс   "Дамасцена",   с.   Скобелево  
● 11:00   -   12:00   ч.   Пауза  
● 12:30   -   13:00   ч.   Посещение   на   м.   Оструша  
● 13:30   -   14:00   ч.   Посещение   на   Голямата   Косматка,   разположена   на  

югозапад   от   гр.   Шипка  
● 14:30   -   14:50   ч.   Хелвеция,   посещение   на   могилата  
● 15:00   -   15:20   ч.   Посещение   на   могила   Трифоните,   в   непосредствена  

близост   до   Хелвеция  
● 15:30   -   16:00   ч.   Посещение   на   м.   Шушманец,   част   от   могилния   некропол,  

включващ   могилите   Хелвеция   и   Грифоните  
● 17:00   -   09:00   ч.   Отпътуване,   настаняване   и   отдих   в   гр.   Павел   баня  
● 09:00   ч.   Отпътуване   за   гр.   Казанлък  
● 09:30   ч.   Посещение   на   Музея   на   розата   в   парк   "   Розариум"  
● 11:00   -   13:00   ч.   Посещение   на   музея   "Искра"  
● 13:00   -   14:30   ч.   Пауза  
● 14:30   -   15:00   ч.   Посещение   на   Казанлъшката   гробница  
● 15:00   ч.   Отпътуване   към   гр.   София  



Оструша    -   на   3   км.   от   гр.   Казанлък,   южно   от   гр.   Шипка.   За   първи   път   тук   в   Тракия   е  
регистрирано   използването   на   златото   като   материал   за   инкрустация.   
Открита   е   1993г.,   датирана   -   ср.   на   IV   в.   пр.   Хр.   Заема   площ   от   100   кв.   м.   с   6  
помещения,   едно   от   тях   -   съркофагова   камера.   Две   помещения   до   нея   са   без   вход.  
     Впечатляващ   е   таванът   на   камерата,   както   и   стенописите,   композиции   на   хора   и  
животни.   Смята   се,   че   могилата   е   била   ограбена   още   в   древността.   Открит   е   и  
погребан   кон.  
Голяма   Косматка    -   открита   през   есента   на   2004   г.   по   време   на   археологически  
разкопки   на   международна   експедиция   ТЕМП   (   Траколожка   експедиция   за   могилни  
проучвания)   с   ръководител   покойният   вече   Проф.   д-р   Георги   Китов   в   сътрудничество   с  
исторически   музей   "   Искра"   -   гр.   Казанлък.   Тракологът   и   археолог   Георги   Китов   прави  
Долината   на   тракийските   царе   известна   в   цяла   Европа.  
     Могилата   е   насипана   през   първата   полов.   на   V   в.   като   свещен   хълм,   вероятно   през  
същия   век   е   прокопана   траншея   (   дълъг,   тесен   и   дълбок   ров   при   строителство)   и   така   е  
изграден   монументалният   храм,   който   очарова   хиляди   туристи.  
     Храмът   има   представителна   фасада   и   три   помещения.   Строителен   материал   -  
добре   обработени   каменни   блокове.   И   двете   помещения   са   изградени   от   отделни  
блокове,   стабилизирани   един   към   друг   с   помощта   на   железни   скоби,   залети   с   олово.  
Третото   помещение   представлява   камера.   Тя   е   била   затваряна   с   двукрила   врата,   всяка  
от   страните   на   която   е   с   изображение   на   Медуза   Горгона.  
     Към   фасадата   има   изграден   13   метров   коридор   и   втора   фасада.   На   няколко   метра  
от   нея   е   намерена   положена   бронзова   глава,   вероятно   изображение   на   погребания  
тракийски   владетел   и   много   други   ценни   находки.   Учените   свързват   разкрития  
паметник   с   историческата   личност   на   Севт   III.   Това   е   една   от   най-   запазените   откъм  
намерени   артефакти   могила   в   Долината   на   тракийските   царе.  
Хелвеция    -   една   от   новооткритите   могили,   заедно   с   Грифоните.   Част   от   могилния  
некропол   около   Шушманци,   разположен   източно   от   гр.   Шипка.   Отново   разкрита   по  
време   на   експедиция   на   ТЕМП   с   ръководител   Георги   Китов   през   1996   г.   
     Проучвателят   смята,   че   има   най-малко   два   периода   на   използване,   защото   стените  
на   гробната   камера   и   предверието   са   измазани   с   тънък   пласт   щукова   мазилка,  
имитираща   зидария,   а   на   места,   където   тя   е   нарушена,   се   виждат   многоцветни   стени.  
     Влизането   в   могилата   става   през   дървена   рампа,   за   да   се   съхрани   оригиналното  
покритие.  
Грифоните -  непосредствено  до Хелвеция .  Открита  е  през  1996  г.  като  част  от              
редовната  експедиция  на  ТЕМП.  Намира  се  между  гр.  Шипка  и  гр.  Шейново.  Има              
прилики  между  нея  и  м.  Голяма  Арсеналка,  затова  се  дава  аргумент  за  сходно              
датиране   в   късния    V   в.   -   нач.   на   IV   в.   пр.   Хр.  

 Отново  се  разчитат  два  периода  на  използването  й,  заради  различните  подови  нива              
в   камерата   и   удължаването   на   дроноса.  
Шушманец -  храмът  в  могила Шушманец  -  част  от  могилен  некропол,  разкрит  през              
1996  г.,  се  намира  в  центъра  на  Долината  на  тракийските  царе.  Датира  от  IV  в.  ,                 
използван   като   могила.  

 Уникалността  си  дължи  на  архитектурното  решение  за  колони  и  в  предверието,  и  в               
камерата.  Интерес  представляват  два  елемента,  познати  и  при  елините,  йонийска           
колона   -   в   средата   на   предверието   и   дорийска   колона   -   в   камерата.  



 Стените  са  разпределени  в  три  пояса,  отразяващи  представите  на  на  траките  за              
устройството   на   света   -   подземен,   реален   и   небесен.  
Светицата -  м.  август  2004  г.  край  гр.  Шипка  е  открита  тракийска  гробница,              
саркофагоподобен  тип  в  могила Светицата .  Оцветена  е  в  черно  и  червено  -  два              
сакрални   за   траките   цвята.  
    Откритите   кости   за   някои   изследователи   са   на   одриския   владетел   Терес   I.  
Най-значима  сред  находките  е  златната  фиала,  моделирана  като  човешко  лице  или            
по-позната  като  златната  маска  на  Терес  от  Светицата.  Изработена  от  23  каратово             
злато,  тя  се  отнася  към  ср.  на  V  в.  пр.  Хр.  За  посещението  й  е  необходима                 
предварителна   заявка   към   музея   в   гр.   Казанлък.  
Музей  на  розата. Експозицията  "  Музей  на  розата"  се  намира  в  новопостроена  сграда              
в  парк  "Розариум"  в  централната  част  на  гр.  Казанлък.  Тук  туристите  се  срещат  с               
историята  на  отглеждане  на  маслодайната  роза  и  разпространението  й  из  българските            
земи.   Музеят   е   част   от   Исторически   музей   "   Искра",   основан   през   1969   г.  
Музей  "  Искра" -  един  от  най-старите  и  известни  музеи  в  България,  който  е  основан                
още  в  далечната  1901  г.  от  Петър  Топузов,  който  е  един  от  пионерите  на  музейното                
дело  в  страната  ни.  Той  издава  драмата  "  Да  живее  България",  като  изявява  желанието               
си,  всяка  сума  над  10  лв.  да  се  внася  във  фонда  за  построяване  на  постройка  за                 
помещение   на   музей   "Искра".   

 Днес  се  съхраняват  над  50  000  оригинални  експоната.  Постоянните  експозиции  са             
групирани  в  отделите  " Археология" , "  Възраждане" , "  Нова  история" , "  Етнография"              
и    "   Най-нова   история".  
Казанлъшка  гробница  -  един  от  шедьоврите  на  тракийското  архитектурно  и           
изобразително  изкуство.  Тя  е  най-известната  могила  в  Долината  на  тракийските  царе.            
Тя   е   и   първият   български   паметник,   включен   в   световната   съкровищница   на   ЮНЕСКО.  

 Открита  случайно  през  1944  г.  при  изкопни  работи  в  могилен  надпис,  част  от  голям                
некропол.  Самият  некропол  е  разположен  до  столицата  на  Одриското  царство  -            
Севтополис,  който  се  намира  под  водите  на  яз.  Копринка,  разположен  на  изток  от              
Павел   баня.  
     Цялата   гробница   е   покрита   с   каменна   риза   и   отгоре   е   бил   натрупан   насип.  

 Вътре  са  открити  кости  на  мъж  и  жена,  а  в  коридора  -  скелет  на  кон.  Най-  вероятно  и                    
тази   могила   е   била   ограбена   още   в   древността.  

 В  днешно  време  достъпът  до  нея  е  ограничен,  а  непосредствено  до  нея  се  намира                
точно   копие   на   оригинала,   в   което   всеки   може   да   влезе,   разгледа   и   снима.  
 
 
 
 


