
 Казанлък – град, съхраняващ античност, 
възрожденски дух и културни традиции 

 



: 
 

Казанлък е едно от най-големите 
културни средища в България. В 
града се намира най-голямата и 
най-добре запазена в 
страната Тракийска гробница, 
включена в списъка 
на ЮНЕСКО и  Музеят на розата. 
Наблизо е античният 
град Севтополис и Долината на 
тракийските царе. 

 



Тракийската гробница 
 
 Тракийската гробница в 
Казанлък е част от 
голям некропол, разположен в 
близост до древната столица 
на Одриското 
царство Севтополис. Според 
археолозите тя датира  от  края 
на IV в. пр. Хр. – началото на III в. 
пр. Хр. От 1979 година  е в 
списъка 
на ЮНЕСКО на Световното 
културно и природно наследство. 

 



Тракийската гробница 
 
Гробницата е принадлежала на 
тракийския владетел Ройгос. Открита 
е случайно през  1944 година под 
могилен насип от войници, които 
копаели окоп в североизточната част 
на Казанлък. Могилата имала вид на 
естествен завършек на природно 
хълмистото възвишение.  Подобни 
куполни гробници са открити 
в Тракия, Южна Русия и Мала Азия. 

 



Тракийската гробница 
  В могилния насип са намерени 
керамични и обредни съдове, 
както и части от златни 
украшения. Поради това, че в 
гробната камера са открити 
незначителен брой предмети се 
смята, че е била ограбена още в 
древността. Някои предмети (40 
златни копченца, 3 глинени 
розетки) са пример за високо 
развито ювелирно изкуство у 
траките през тази епоха.  

 



Къщата на Чудомир 
 
 Сред културните 
забележителности на града е 
къща музей „Чудомир“. В 
къщата на Чудомир /Димитър 
Чорбаджийски/ се помещава 
Литературно-художествен 
музей „Чудомир“, който е 
общински културен институт с 
издателска дейност. 



Къщата на Чудомир 
 Хуморист, художник и краевед,  Чудомир 
оставя в наследство повече от 1000 рисунки и 
акварели, както и неизброими фейлетони и 
кратки хумористични разкази. Чудомировите 
празници се провеждат в Казанлък ежегодно 
от 25 март до 1 април и включват прояви от 
цялата културна сфера. Национален 
литературен конкурс “Чудомир”, Национален 
базар на книги от български автори “Словото 
българско”, Национален конкурс за весела 
детска рисунка “Малките нашенци”, 
Национален театрален фестивал 
“Комедийният хит на сезона”, концерти, 
изложби, дискусии, премиери на книги.  

 



 
 
 Къща музей „Дечко Узунов“ 

Дечко Узунов е роден в Казанлък и е 
ученик на Чудомир. Завършва 
Художествената академия в София 
през 1924   година. Сред приятелското 
му обкръжение са имена като 
Елисавета Багряна, Фани Мутафова, 
Николай Лилиев, Симеон Радев и 
Константин Щъркелов. 

 



 
 
Участва в почти всички общи 
художествени изложби на дружеството 
„Родно изкуство“ в България и в чужбина 
(Белград, Пилзен, Ню Йорк, Атина, 
Берлин, Будапеща, Москва, Ереван, 
Хамбург, Виена). Прави шест 
самостоятелни изложби в София и по 
една в Казанлък и Сливен. В чужбина 
прави самостоятелни изложби в Белград, 
Букурещ, Будапеща, Москва, Париж, 
Базел, Мюнхен, Кувейт, Пекин.  



Художественото наследство, 
оставено от Дечко Узунов, е 
изключително разнообразно откъм 
теми, жанрове и видове 
изобразително изкуство – 
както изящни, така и приложни. 
Твори живопис, графика, илюстрац
ия  и оформление на 
книгата, сценография. 
Рисува стенописи  в казанлъшката 
църква „Свети Йоан Предтеча“. 
Сред учениците му са художниците 
Георги Баев, Светлин Русев, Георги 
Божинов. 

 



Къща музей „Дечко Узунов“ 
 

Експозицията от картини на големия 
художник Дечко Узунов е разположена в 
четирите стаи на къщата и в специално 
построена за целта изложбена зала. 
Показани са 21 живописни творби от 
различни творчески периоди на твореца. 
В изложбената зала са изложени 42 
негови  акварела и рисунки  заедно с 
последния му автопортрет. 

 



 
 

 Музей на розата 
 

Розопроизводството се е превърнало в една 
от най-атрактивните "визитни картички" на 
казанлъшкия край и на българското 
стопанство. Музеят на розата има богата 
колекция от предмети, снимки и документи, 
разкриващи историята на българското 
производство на маслодайни рози. В музея 
могат да се видят и инструменти за 
обработка на розови градини, съдове за 
съхранение и износ на розово масло и вода.  



 
 
 
 
Музей на розата 
 

Направена е и възстановка на 
склад за розово масло и на първата 
лаборатория за изследване на 
чистотата на розовото масло 
създадена през 1907 г. от Христо 
Яръмов. Българското розово масло 
печели златни медали на световни 
изложения в края на 19. Век във 
Виена, Париж, Филаделфия и 
Чикаго . 
  

 



Фестивал на розата 
 
 Ежегодно, всяка първа събота и 

неделя на месец юни, в Казанлък се 
организира традиционен Празник на 
розата, който предлага на 
посетителите незабравими спомени, 
свързани с красотата, веселието и 
гостоприемството на българина. 

През 1903 г. гражданите на Казанлък 
за първи път организирали Празник 
на розата. Той бил посветен освен на 
красотата и цветята, така също и на 
милосърдието. 

 



ФЕСТИВАЛ НА 
РОЗАТА 
Ново развитие Празника на 
розата в Казанлък получава през 
30 те години на ХХ в. С пускането 
в действие на подбалканската 
линия по време на Празника на 
розата били композирани 
специални влакове за посещение 
на Розовата долина.  

В наши дни особен интерес 
Празникът на розата 
представлява за японците, като за 
събитието идват близо 500 
туристи  от Япония. 



        Благодарим за вниманието! 


