
 
 
 
 
 
 
 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

 

 
ОБЕКТЪТ СЕВТОПОЛИС 

 
 

Севтополис, градът на Севт ІІІ, столица на Одриската държава от края на ІV - началото на ІІІ в. 
пр.н.е. е разкрит и проучен през 1948 - 54 г. при изграждането на язовир Копринка до град Казанлък. 
Това е първият и най-добре запазен тракийски град в днешна България, за съжаление останал на 
дъното на язовира след напълването му. Днес Севтополис да бъде върнат в съкровищницата на 
световното културно наследство.  

 
Проектът за експониране на Севтополис предлага възможността градът да бъде напълно 

разкрит, консервиран, частично реставриран и постоянно достъпен. Чрез проекта се реализира 
изключителната историческа, образователна, културна и туристическа стойност на Севтополис в 
уникална архитектурна структура и природна среда.  

 
Античният град се отвоюва от язовира чрез вътрешна кръгла язовирна стена, така че се 

получава своеобразен кладенец, на дъното на който, като на сцена, е разположен Севтополис. 
Приближавайки се с лодка откъм брега, Севтополис остава абсолютно скрит за погледа, като се вижда 
единствено ограждащият пръстен. Но гледката от стената към града предизвиква невероятни 
впечатления и усещания със своята всеобхватност, ракурс и отправна точка от границата между 
минало и настояще. Възможността да разглеждаш града от височина 20 метра позволява 
възприемането му цялостно, а не фрагментарно - една изключителна възможност за разкопки от такъв 
мащаб. Впечатлението се обогатява при движението с панорамните асансьори, които отвеждат до 
самите разкопки за индивидуално или групово разглеждане.  

 
Рингът на ограждащата стена има неутрална (абсолютна по отношение на времето и 

пространството) кръгла форма с външен диаметър 420 метра, която е описана около петоъгълния в 
план град. Рингът разделя града Севтополис от всичко наоколо, като едновременно го свързва с водата 
и околния пейзаж в качествено нова архитектура. Тя експонира, оценява и преосмисля историята чрез 
съвременни форми и функции. Ограждащата стена осъществява функционалната интеграция на 
античния Севтополис в уникален туристически комплекс. Пръстенът е кей за пристигащите лодки и 
корабчета. Това е една оживена улица, парк, пристанище, панорамна алея. Той ще бъде наситен с 
множество обслужващи елементи и служи за разнообразни форми на рекреация, спорт, риболов. В 
пръстена-стена са разположени конферентни зали, ресторанти с гледка към града и язовира, хотелски 
комплекс, обслужващи офиси, медицинско обслужване, помещения и елементи на техническата 
инфраструктура.  

 
Богато озеленените тераси превръщат ансамбъла в парк “висящи градини” с места за отдих, 

цветни площи, открити изложби. Така оформен, Севтополис получава статут и качества на национален 
и световен културно-исторически център с възможности за разнообразни международни прояви - 
симпозиуми, изложби, концерти, фестивали и др.  

 
Подобна музейна структура има естествено право на съществуване в един район, невероятно 

богат на археологични и природни дадености. Уникалният начин за експониране на единствения добре 
запазен тракийски град го превръща в кулминация на културните маршрути в Казанлъшката долина. 
Смислово и времево свързан с Долината на тракийските царе, осеяна с безбройни погребални могили, 
храмове и бляскави съкровища, културно-историческият комплекс “Севтополис” ще увеличи 
културния, туристически и стопански потенциал на района и страната и ще се превърне в емблема на 
богато минало, творчески потенциал и реализирано бъдеще.  

 
Планът предвижда на ринга или т.нар. ограждаща стена на Севтополис да бъдат разположени 

множество по брой и силни светещи тела, които да създадат впечатлението за светещ ореол. Така 
комплексът ще се възприема от брега на фона на околните планини и небето вечер и ще бъде 
изумителна естетическа гледка, видима от огромно разстояние. 

 
  

 арх. Жеко Тилев   


