
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и 
подобряване на информационното обслужване”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен 

маркетинг на дестинация България”

Тази мултимедийна брошура e създаденa в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация 
България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на тази 
мултимедийна брошура се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че тази мултимедийна брошура отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от 
държавния бюджет на Република България
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пловдив

Град Пловдив е уникална смесица от история и съвремие. 

Малко са градовете в света, които могат да се похвалят с 

толкова богато историческо наследство.

Градът е разположен сред китна Тракия и е съществувал 

хилядолетия наред. Според много учени той е съвременник на 

Омировата Троя.

Пловдив е сменил много имена през дългото си съществуване. 

Първото укрпено селище тук е основано от траките и е 

наречено Евмолпия. По-късно Филип Македонски – бащата 

на Александър Велики, го превзема и му дава своето име – 

Филипополис. По времето на Римската империя градът носи 

името Тримонциум. След като тук се настаняват славяните, 

те му дават ново име – Пълдин. В епохата на петвековното 

османско владичество градът носи името Филибе, а днес се 

казва Пловдив – видоизменено название на славянското му 

име.
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За да опознаете 
града и всичките му 
забележителности, ще ви 
трябват поне 2-3 дни. Най-
много интересни места са 
концентрирани в Стария град. 
Тук се намира Античният 
театър, построен през ІІ век 
н.е. Той е разположен между 
Таксим и Джамбаз тепе и е 
изключително добре запазен. 

Бил е много пищно украсен 
и е побирал до седем хиляди 
зрители. След старателна 
реставрация днес античният 
театър отново е отворен 
за представления. Днес тук 
се провеждат многобройни 
театрални и музикални 
представления. Чудесната 
му акустика се дължи на 
великолепната архитектура.
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Друг интересен паметник е 
Римският стадион, разположен 
под нивото на централната 
улица на площад „Джумаята”. Той 
също е построен през ІІ в. н.е. В 
миналото тук са се провеждали 
спортни състезания, както и 
гладиаторски борби и борби с 
животни. Стадионът е побирал 
до 30000 зрители.
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От римско време е и 
Античният форум, който 
е разположен до площад 
„Централен”, в непосредствена 
близост до Централната 
поща. Построен е през I век 
при император Веспасиян. 
Представлява комплекс 
от сгради, библиотека, 
монетарница, одеон и др. 
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От периода на 
Средновековието е останала 
източната порта на 
крепостните стени – 
известната Хисар капия в 
Стария град. Тук са наслоени 
няколко пласта строителство, 
носещи характерните черти 
на Второто българско царство, 
османския период и периода на 
Българското възраждане.
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В Стария град се намират и 
забележителните пловдивски 
възрожденски къщи. Сред тях се 
открояват къщите Георгиади, 
на хаджи Драган Калофереца, 
Артин Гидиков, Георги Мавриди 
(Ламартиновата къща ), къща 
Недкович, къщата на Степан 
Хиндлиян, Балабановата къща, 
Куюмджиевата къща и др.

Забележителната им 
архитектура се определя 
като „български барок”. За 
него са характерни цветните 
украси на фасадата с красиви 
орнаменти, а интериорът 
е допълнен със стенописи 
и богати дърворезби 
по мебелите, тавана и 
стълбищните парапети.
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В града има няколко 
музея – Исторически, 
Археологически, 
Етнографски, Природонаучен 
и Художествена галерия. 
Всеки един от тях се гордее 
с ценни колекции и уникални 
експонати.
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Като град, в който мирно 
живеят хора с различни 
религии, Пловдив е 
изключително богат на 
храмове. Православните 
християни се гордеят 
със старите църкви – 
митрополитския храм „Св. 

Марина”, храмовете „Св. 
Петка”, Св. Константин и 
Елена” и др. Католическата 
общност се обслужва от 
катедралата „Св. Лудвиг”, 
а мюсюлманската – от 
забележителната със своята 
архитектура Джумая джамия.
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Пловдив е град, който пази 

рeвностно миналото си,  

но живее в настоящето.  

Градът е много оживен, с 

многобройни заведения, 

ресторанти, клубове и 

хотели. Главната му улица  

е място, където можете да  

се запознаете с последните  

модни тенденции в 

модерните бутици и 

магазини.
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През пролетта и есента 
Пловдив е домакин на 
международен панаир, който 
събира индустриалци и 
бизнесмени от цял свят. 
Тук, в панаирното градче, 
построено специално за 
целите на мероприятието, 

си дават среща потребители 
и производители от 
различни сфери на бизнеса. 
През останалото време на 
годината в панаирното 
градче се провеждат редица 
специализирани изложения и 
мероприятия.
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