Село Долно Изворово
Село Долно Изворово се намира на 10 км североизточно от гр.Казанлък, на 579 м н.в. Разположено е в
южните поли на Стара планина. От селото се откриват прекрасни изгледи към Розовата Долина. Има
проучена тракийска гробница, южно от селото и антична крепост, на 1 час северно от Д. Изворово.
Хората са истинското богатство на селото.602 души съжителстват в дух на разбирателство и
взаимопомощ. Представителите на двете религиозни общности-християнската и мюсюлманската, и в
делник и в празник, са доказали невероятната си толерантност едни към други и умението да общуват
без противоречия.Уважението към различията е ключът към атмосферата на приятелство и
гостоприемност. В селото могат да се видят молитвените домове на двете религиозни общностицърквата и джамията.
ФЕРИД БЕКИРОВ е един от най- грижовните и дълго изпълнявали длъжността си КМЕТОВЕ в
България!
Долно Изворово е от малкото села с напълно изградена модерна канализационна система.
Селището е с най-много ВОДОЛЕИ/ЧЕШМИ/ в Казанлъшко- 26 броя!
Долноизворовци напълно са съхранили обичаите и ритуалите на предците си,като умело са ги вплели
в ежедневието си. Всеки дом разполага със собствени животновъдно стопанство, зеленчукова и
овощна градини.Добиването на на мляко, масло и сирене, е по начини, запазени от поколение в
поколение.
Официалният празник на село Долно Изворово е Гергьовден/6 май/.На този ден всички жители и
техните многобройни гости се събират ,за да веселят заедно. Богатата културна програмата, е
организирана от кметството и читалището.
В уникалния за България културен институт-читалището,целогодишно се занимават в няколко
формации деца и възрастни самодейци.
Народно Читалище "Петко Маналов-1932" -с.Долно Изворово е основано през 1932година,когато
местният учител Мартин Дервенски превръща една стая в училището в библиотека.По-късно
библиотеката се премества в новопостроената сграда на кметството. Книжният фонд включва повече
от 6900 тома,които постоянно се увеличават.
В уникалната за България културна институция-Читалището, целогодишно се занимават в няколко
фолклорни формации деца и възрастни самодейци.
Годишният културен календар е изпълнен с чествания на официални,национални и религиозни
празници и участия във фестивали и конкурси в страната..
Тракийската могила в местността Кушльовец (Кантар чаир) на 900 м югозападно от центъра на с.
Долно Изворово и е част от некропол от 4 могили. Проучвана е археологически през 2009г. от
Г.Нехризов. Изградена е в ранната елинистична епоха /314-309 г. пр. н.е./. Установено, че тя се състои
от кръгла гробна камера с куполно покритие, предгробна камера с правоъгълен план и непокрит
дромос. Двете камери са изградени от оформени гранитни блокове, свързани с железни скоби, залети
с олово, а подовете са от правоъгълни каменни плочи. Гробната камера има диаметър при основата
3,34 м и височина 3,55 м. Входът е от юг, изграден е от четири паралелепипедни блока, светлият отвор
е с трапецовидна форма (височина 1,63 м, долна основа 0,90 м, горна основа 0,80 м). Отвън е
оформен като йонийска рамка с две фасции. След входа има тесен праг с оформени два отвора за
осите на дървена двукрила врата. Срещу входа е разположено гробно ложе, отчасти разрушено от
падналите блокове от купола. То е изградено от две стъпаловидно оформени страници и фасадна
плоча. Гробницата е ограбена още в древността. Намерени са дребни елементи от погребален венец –
керамични цветчета, гроздове, овални плодчета и бронзови клончета и листчета. На пода на
предгробната камера са разкрити разпръснати кости от скелет на кон.
Антична пътна станция. Намирала се е южно от Тракйската могила в м. Кушловец, край селище от
тракийско и римско време, на древен път от Северна България към Августа Траяна/Ст. Загора/

Антична, късноантична и средновековна крепост Градът/от 2 в. преди н.е. до 14 в. от н.е./.
Укреплението се намира на 2.5 km/1 час по маркирана с бяло-синьо-бяло пътека/ северно от село
Долно Изворово. Построено е на 800 м надморска височина, между местността „Арпатарлъ“ от север,
връх „Жълти бряг“ от североизток, от запад на височината тече река Ташлъкдере, а от изтокМандрадере. През нея минава древен път от село Долно Изворово-Беклемето през Стара планина за
Северна България. Крепостните стени са разрушени почти напълно. В северната и част има останки на
кула, с височина един метър над земята. Зидарията е от ломен камък, споен с бял хоросан, смесен с
парчета от керемида. Намират се парчета от тухли. Има предание, че посредством тунел от източната
страна се слизало до реката. От този тунел бил и спускащият се овраг. Крепостта е с неправилна,
елипсовидна форма, издължена в посока север- юг. Общата площ на укреплението е 5 дка.
Планински маршрут: Маркирана пътека/бяло-синьо-бяло/, тръгваща от Автоспирката на Д.
Изворово, през Крепостта Градът/1 ч./, седловината Ясова поляна/2 ч./, Заслона на маркировачите/2,5
ч./ се изкачва на един от най-високите и обгледни върхове в Казанлъкия край- Жълти бряг/Саръяр/3
ч./(1485 м.н.в.). От ПАНОРАМНИЯ КРЪГ/с азимутна карта на виждащите се от там върхове и селища/,
на север, през Маркови прегради/3,5 ч./, Драгулца/3,9 ч./, Разсадника/4,5 ч./, се стига до хижа
Българка/6 ч./.

