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акво изниква в съзнанието 
Ви, когато си представите 
древен град? Рим, Атина, Йе-

русалим? Какво ще кажете за град, 
по-древен от всички тях? Разбира се, 
това е Пловдив. 
Историята на Пловдив води начало-
то си от Неолита през VI хилядоле-
тие пр.н.е. и от тогава е съществувал 
без прекъсване, което го прави един 
от най-продължително съществува-
щите градове в Европа. През IV век 
пр.н.е. Пловдив се превръща в глав-

ния град на северна Тракия, какъв-
то остава до наши дни. В различни 
периоди Пловдив има важни по-
литически функции в региона като 
средище на древната Пловдивска 
епархия и административен център 
на римската провинция Тракия, ла-
тинското Филипополско херцогство, 
османският Пловдивски санджак и 
автономната област Източна Руме-
лия. Днес Пловдив е вторият по го-
лемина град в България и е важен 
икономически и културен център. 

Градът под тепетата – 
Древен и вечен

Благодарим за съдействието на Община Пловдив.

Античен театър



НАУКА 

29

П р а и с т о р и я

Първите праисторически поселения 
на територията на днешен Пловдив 
се появяват през Неолита преди по-
вече от 8 000 години. Те носят ус-
ловното наименование „селищни 
могили“ и съдържат богати културни 
напластявания, в които археолозите 
откриват оръдия на труда, глинени 
съдове, предмети от домашния бит 
и религиозния култ. Животът в тях 
продължава през каменно-медната 
епоха, бронзовата и отчасти и през 
старожелязната епоха. Това подкре-
пя теорията, че прадедите на траки-
те са обитавали днешните български 
земи още от новокаменната епоха.
През каменно-медната епоха посе-
лищната система се разширява и 
усъвършенства. Керамиката достига 
висока степен на практическо и ес-

тетическо оформление с несравним 
колорит и украса. Едно от най-инте-
ресните праисторически селища на 
територията на днешния Пловдив 
е това на естествено укрепения се-
верен хълм на Трихълмието Небет 
тепе. Животът тук не е прекъсвал от 
създаването му до днес. Това селище 
полага началото на най-големия и 
най-важен античен град в днешните 
български земи. През желязната епо-
ха то израства и се развива като укре-
пено тракийско селище със значима 
роля в обществено-политическото 
развитие на цяла Тракия. Изследо-
вателите го свързват  с тракийските 
племена беси и одриси.

а н т и ч н о с т 

В средата на IV в. пр. Хр. владетелят 
на Древна Македония - Филип II сло-

Античен Одеон
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мява съпротивата на траките и поко-
рява тракийското селище на Небет 
тепе. Поради тази причина градът 
започва да носи неговото име - Фи-
липополис. Траките превеждат име-
то като Пулпудева, като някои изсле-
дователи смятат, че тракийското име 
на града в края на III - II в. пр. Хр. е 
било Одриса.
 
От I в. пр. Хр. започва римската екс-
панзия в земите на траките и Фили-
пополис става арена на жестоки кръ-
вопролитни борби. През 72 г. пр. Хр. 
римският пълководец Марк Терен-
ций Варон Лукул за първи път завла-
дява поречието на Марица и градът 
започва да се нарича Тримонциум. 
Разкопките на днешния град разкри-
ват много малка част от античното 
минало на старинния град. 

Пловдивското поле е важен кръсто-
път, където се пресичат основните 
сухопътни артерии през римската 
епоха, свързващи столицата на им-
перията с Мала Азия, Беломорие-
то, Мизия и Дакия. Филипополис е 
важна точка на диагоналния път от 
Западна Европа за Константинопол. 
Още тогава, а и до днес, градът има 
изключителни логистични предим-
ства, което го прави притегателен 
център за множество завоеватели, а 
днес - за инвеститори. 

с р е д н о в е к о в и е

След разделянето на Римската импе-
рия в края на IV век Филипополис ос-

тава в Източната Римска империя, в 
границите на която е през по-голяма-
та част от следващото хилядолетие. 
През средновековието владетелите 
на Пловдив се сменят 15 пъти. При 
това почти всеки път с огън и меч.

След създаването на Първата българ-
ска държава в края на VII век Фили-
пополис се превръща във важен пре-
ден пост на византийското влияние 
на Балканите. През Филипопол срав-
нително мирно преминават Пър-
вият (1096) и Вторият кръстоносен 
поход (1149), но при Третия кръсто-
носен поход през 1189 година много 
жители изоставят града и той е завзет 
и разграбен. През 1204 година Чет-
въртият кръстоносен поход превзема 
Константинопол и поставя началото 
на Латинската империя, а Филипо-
полис става столица на васално на 
императора херцогство. Предполага 
се, че през 20-те години на ХІІІ век 
херцогството става васално на Втора-
та българска държава по време на ца-
руването на Иван Асен II (1218-1241).  
През следващите 140 години градът 
осем пъти преминава по мирен или 
военен път от български под визан-
тийски контрол и обратно. 

П о д  о с м а н с к а  в л а с т

През 1364 г. османските войски за-
владяват града. Пловдив e главен 
град на османската област Румелия 
до 1382 г., когато управлението е 
преместено в София. Градът получа-
ва новото име Филибе, става средище 
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на вилает и заедно с района е обявен 
за султански хас – лично владение на 
султана. При междуособиците в на-
чалото на XVв. градът е разрушен, а 
голяма част от жителите са избити и 
продадени в робство.    

Попадайки във вътрешността на Ос-
манската империя, архитектурният 
облик на града  постепенно придоби-
ва типични ориенталски черти. Съг-
раден е нов мост на Марица, оформе-
на е главната търговска улица „Узун 
чаршия», около която по-късно са 
построени конак, странноприемни-
ци, покритият пазар „Безистена», 
големи бани. Пловдив изгражда спе-
цифичен етнически модел, в който 
заедно живеят, произвеждат и търгу-
ват българи, гърци, турци, арменци и 
евреи.

Градът се превръща в най-големия 
търговски и занаятчийски център  
на българските земи. Пловдивските 
търговски къщи имат свои предста-
вителства в Цариград, Виена и Ман-
честър. 

в ъ з р а ж д а н е

В периода на българското нацио-
нално Възраждане Пловдив е важен 
икономически център и е част от Од-
ринския вилает. Търгувайки с Евро-
па и Русия, заможните пловдивчани 
се съревновават в строителството на 
нов модел къщи, голяма част от кои-
то са запазени в архитектурно-исто-
рическия резерват - Старинен Плов-

див.

Старият град

Голямата заслуга на Пловдив за бъл-
гарската просвета е в превръщането 
на града в неин книжовен център. 
През 1855 г. основателят на модерно-
то българско книгоиздаване Христо 
Г. Данов именно оттук започва своя-
та дейност и заедно с Драган Манчов 
създават базата от учебници и учеб-
ни помагала  за новобългарското об-
разование. Пловдив влиза в новата 
българска история с приноса си в 
развитието на националната култура 
и борбата за църковна независимост, 
която е равносилна на мирна буржо-
азна революция. 

Пловдив се включва и в подготовка-
та на Априлското въстание. Първо-
начално градът е средище на Четвър-
ти революционен окръг, но по-късно 
за такова е определен Панагюрище. 
При пристигането на „кървавото 
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писмо“ в Пловдив на 22 април 1876 
г. Димитър Свещаров и Кочо Чес-
тименски  запалват дюкяните си на 
„Узун Чаршия“, но не успяват да раз-
палят пожар в града. В озверението 
си османските власти извършват не-
чувани кланета и погроми. Пловдив е 
превърнат в огромен затвор за стоти-
ци българи. Старият мост и главната 
улица „Узун Чаршия“ се превръщат в 
нескончаема гора от бесилки, на кои-
то увисват без съд и присъда стотици 
българи. 

Руско-турската освободителна 
война

През 1877 г. руските войски пре-
минават Дунава и започват военни 

действия. За селищата от пловдив-
ския край настъпват тежки дни. Ка-
лофер, Карлово, Сопот и още десетки 
села са опожарени, а голяма част от 
населението е избито само някол-
ко месеца преди Освобождението. В 
края на декември 1877 г. и началото 
на януари 1878 г. отрядът на генерал 
Карцов освобождава Клисура, Кар-
лово, Сопот, Калофер. Последните 
боеспособни турски войски под ко-
мандването на Сюлейман паша са съ-
средоточени при Пловдив. Предстои 
решителна битка за освобождаване-
то на най-големия град в български-
те земи. Пловдив осъмва свободен на 
16 януари 1878 г. 

с ъ е д и н е н и е т о

Етнографски музей
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Санстефанският мирен договор от 3 
март 1878 г. урежда създаването на 
Княжество България. Временното 
руско управление избира седалище-
то на новата власт да бъде в Пловдив, 
тъй като се е смятало той да стане 
столица на Княжество България. До-
говорът е оспорен от Австро-Унга-
рия и Великобритания и окончател-
ното приключване на Руско-турската 
война се урежда чрез Берлинския до-
говор, по силата на който българска-
та държава е разпокъсана на няколко 
части. Пловдив става столица на ав-
тономната област Източна Румелия, 
а Османската империя изработва 
Органически устав (Конституция) на 
областта и назначава управител.

От пролетта на 1885 г. сформирани-
ят в града Български таен централен 
революционен комитет се заема с 
активно пропагандиране на обеди-
нението на Източна Румелия с Кня-
жество България. На 5 септември бун-

товници от село Голямо Конаре (сега 
град Съединение) се придвижват 
към Пловдив, установяват контрол 
над града и отстраняват правител-
ството и генерал-губернатора Гаврил 
Кръстевич. След като княз Алексан-
дър I подкрепя Съединението и след 
края на последвалата Сръбско-бъл-
гарска война, България и Османска-
та империя постигат споразумение, 
според което Княжество България и 
Източна Румелия имат общо прави-
телство, парламент, администрация 
и армия. В наши дни 6-ти септем-
ври се чества като Ден на съедине-
нието на България и празник на град 
Пловдив.

н о в а  и с т о р и я

Залез в Пловдив

След Съединението Пловдив остава 
и до ден днешен вторият по големи-
на град след столицата София. Пър-
вата железница е построена в Плов-
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див още през 1874 г., а след 1888 г. 
тя вече свързва града и със София. 
През 1892 г. Пловдив е домакин на 
Първото българско изложение с 
чуждестранно участие. Наследник на 
това начинание днес е Пловдивският 
международен панаир. След Осво-
бождението в Пловдив е открита и 
първата пивоварна фабрика - Каме-
ница. Малко след това, през 1892 г., 
в града се основава и Първата бъл-
гарска парфюмерийна фабрика, днес 
позната като Ален Мак.

През 20 век Пловдив израства като 
голям производствен и търговски 
център със силно развита промишле-
ност. В града са инвестирани герман-
ски, френски и белгийски капитали 
и се развива модерна търговия, бан-
ково дело и индустрия. В годините 
на Народната република в Пловдив 
са построени мащабни индустриал-
ни предприятия като Комбинат за 
цветни метали, Текстилен комби-
нат, Захарен комбинат, Електроапа-
ратурен завод, Тютюнев комбинат, 
Консервен комбинат, Комбинат за 
мотокари, Завод за запаметяващи ус-
тройства и др. 

П л о в д и в  д н е с

Тенденцията на развитие на индус-
триалния потенциал на Пловдив и 
региона се запазва и до днес, когато 
производството допринася за 52% 
от местното БВП. Инвестиционната 
активност се поддържа висока, при-
вличайки глобални лидери в про-

изводството и логистиката. Градът 
се специализира в производството 
на метали и метални части, маши-
ни и оборудване, химически проду-
кти, хранително-вкусова индустрия, 
като в последните години скорост 
по-специално набира и аутомотив 
индустрията. Регионът има силни 
традиции и в производството на ком-
пютърно, оптическо и електрическо 
оборудване, а през последните че-
тири години се развива като втора 
най-атрактивна ИТ и аутсорсинг дес-
тинация в страната, след столицата 
София. Доказателство за това е отва-
рянето на офиси в Пловдив на много 
утвърдени международни компании. 
Процесът на възникване и развитие 
на благоприятна екосистема за ИТ 
и аутсорсинг сектора е припознат от 
Община Пловдив като един от прио-
ритетите за развитието на града. Ди-
намиката в тази индустрия през по-
следните няколко години върви ръка 
за ръка и със създаването на пър-
вите споделени центрове за работа, 
бизнес клъстери и специализирани 
събития. В тази връзка, за втора по-
редна година Пловдив бе домакин на 
една от най-успешните Национални 
Аутсорсинг конференции, която съ-
бра едни от най-големите имена от 
бранша под един покрив.

Местните власти прилагат интегри-
рана кампания за успешното промо-
тиране на Пловдив и региона и освен 
като атрактивна инвестиционна дес-
тинация, градът се налага и като ту-
ристическа такава. През последните 
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години Пловдив особено успешно се 
развива като една от водещите дес-
тинации за културен, исторически и 
събитиен туризъм в страната, като 
отчетеният ръст само за изминалата 
година е приблизително 15%. Заси-
леният маркетинг на местно ниво и 
престижната световна класация на 
Lonely Planet, според която Пловдив 
е в топ 10 на градовете, които задъл-
жително трябва да се посетят през 
2015, дават надежда на пловдивча-
ни  за устойчив ръст в туристическия 
сектор и през следващите години. 

За успешното международно пози-
циониране на града на картата на 
Европа допринася и спечелването на 
титлата „Европейска столица на кул-

турата  за 2019”, което от своя стра-
на е силен инструмент за цялостното 
регионално развитие и за убедител-
ното привличане на повече чуждес-
транни инвестиции. В ролята си на 
Европейска столица на културата, 
градът носи голямата отговорност да 
представи достойно не само региона, 
но и България пред Европа и света. 

Градът изобилства от музеи, гале-
рии, културно-исторически забеле-
жителности, паметници, религиоз-
ни храмове и средновековни обекти. 
Всяка година културният календар 

на града е изпълнен с безброй съ-
бития - изложби, фестивали, кино 
събития, театрални постановки на 
родни и чуждестранни артисти и ре-
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жисьори. Сред тях емблематични за 
града са „Сцена на кръстопът”, „Есе-
нен салон на изкуствата”, „Нощ на 
музеите и галериите”, Пловдивски 
джаз вечери, Филмови нощи във Фи-
липополис, а от скоро и Капана Фест, 
“One Architecture Week”, “One Design 
Week” и много други, които привли-
чат хиляди туристи ежегодно. 

„Капана – квартал на творческите 
индустрии” е дългогодишен проект, 
който има за цел да възроди истори-
ята на квартала като занаятчийско 
средище, и чрез интердисциплинар-
ни дейности да го развие като първия 
квартал на творческите индустрии в 
страната. Със своите дейности „Ка-
пана” има за цел да се позиционира 
като притегателно място за артисти, 
куратори, културни мениджъри, за-
наятчии, урбанисти, архитекти, пи-

сатели, музиканти, дизайнери и др. 
от цялата страна и да започне да се 
припознава като международен ре-
зидентен център. 

Девизът на Пловдив е „Древен и ве-
чен” и именно в неговия смисъл са 
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предначертани целите, които стоят 
пред града и неговите жители - да 
продължат да развиват заложения 
потенциал, завещан от „древността”. 
Потенциал - както културен и исто-
рически, така и обвързан с подобря-
ване на бизнес климата в региона, и с 
повишаване все повече качеството на 
живот на пловдивчани.

Източници:

http://www.plovdiv.bg/
http://plovdivbg.info/
http://myplovdiv.net/bg/
http://plovdiv2019.eu/
http://www.visitplovdiv.com/bg

Изпрати своя статия 
за 

сп. “Българска наука”


