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Plovdiv is the first city in Bulgaria to be named European
Пловдив е първият български град, удостоен с титCapital of Culture: a title it carries in 2019 alongside the Italian
лата „Европейска столица на културата“, която носи
city of Matera.
през 2019 г. заедно с италианския град Матера.
The three hills that lend the city its characteristic skyline
Трите хълма, които оформят характерния за града
have been inhabited for over 8000 years, and continuously so
релеф, са населявани от над 8000 години, като животът
since the 4th–3rd Millennia BC. This ranks Plovdiv among the
там не е прекъсвал от IV–III хилядолетие пр.Хр. Това
world’s oldest continuously inhabited cities.
нарежда Пловдив сред най-древните постоянно обитаваLocated astride the large ancient highway of the Via Diagoни градове в света.
nalis, amid the fertile Upper Thracian Plains irrigated by the
Разположен на големия античен път Via Diagonalis сред
Maritsa River, down the ages Plovdiv has carried a number of
плодородните земи на Горнотракийската низина, напояnames: Eumolpias, Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium,
вана от водите на река Марица, през вековете Пловдив
Paldin and Filibe. They marked the great switches in the city’s
е носил различни имена – Евмолпия, Филипополис, Пулпуlong history, when its denizens were Thracian, Romans, Slavs,
дева, Тримонциум, Пълдин и Филибе. Те бележат големиBulgars, Latins, Turks, Greeks, Armenians, Jews.
те превратности в дългата история на града, когато
Aside from its ancient glory, Plovdiv also flourished later.
негови обитатели са били траки, римляни, славяни, бългаIn the 18th and 19th Centuries, during the Bulgarian National
ри, латинци, турци, гърци, арменци, евреи.
Revival, and after Bulgaria’s Liberation from Ottoman rule, the
Освен в Древността Пловдив процъфтява и в по-ноcity developed as a large industrial and artistic centre, contribво време. През XVIII–XIX век, в периода на Възраждането,
uting greatly to nascent Bulgarian nationhood with its educaкакто и след Освобождението на България от османско
tional institutions.
иго градът се развива като голямо
Today, Plovdiv is Bulgaria’s second
индустриално и културно средище и
city and an important industrial, adminisТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
със своите просветни институции
Емисия
2019 г.
trative, and educational centre. Alongside
дава тласък за развитието и консолиНоминална стойност
10 лева
its universities, colleges, and over 80
дирането на българската нация.
Метал
сребро, проба 925/1000
schools, the city is a centre of culture
Пловдив днес е вторият по
Качество
мат-гланц, висше
and arts with its Drama Theatre, Acadголемина град в България и е важен
Тегло
23.33 г
emy of Music and Dance Arts, the
индустриален, административен и
Диаметър
38.61 мм
Plovdiv Opera and Ballet, many library
образователен център. Освен с
Гурт
гладък
and community centres, museums, and
университетите, колежите и над
Тираж
3000
80-те си училища градът е център
art galleries.
Художествен проект: Пламен Чернев
на културата и изкуството с
Plovdiv is a popular tourist destinaи Преслав Чернев
Драматичния театър, Академията
tion.
In it are to be found the ancient
Монетата е изработена
за музикално и танцово изкуство,
citadel of Nebet Tepe, preserved ancient
в „Монетен двор“ ЕАД.
Пловдивската опера и балет, многоaqueducts and structures like the Theatre
Емитент: Българска народна банка
бройните читалища, музеи и худо(depicted on the reverse of the coin),
жествени галерии.
SPECIFICATIONS
the Roman Odeon, the Agora, and the
Year of issue
2019
Пловдив е популярна туристичеRoman Stadium, the Eirene Late Roman
Nominal value
10 levs
ска дестинация. В него се намират
Villa, the Bishop’s and Lesser Basilicas,
Metal
Ag 925/1000
древната крепост на Небет тепе,
and the magnificent Revival Period
Quality
proof, mint state
запазените акведукти и постройки
houses in the Old Town. The Kapana
Weight
23.33 g
от античния град – театъра (изобcraft quarter is today a lively artistic hub.
Diameter
38.61 mm
разен на гърба на монетата),
Edge
flat
Also notable are the Municipal Gardens
римския одеон, агората, късноантичMintage
3000
with their Singing Fountains, and multiple
ния комплекс „Ейрене“, епископската
Artistic design: Plamen Chernev
churches.
и малката базилика, великолепните
and Preslav Chernev
възрожденски къщи на Стария град.
The coin is minted
in the Bulgarian Mint EAD.
Някогашната занаятчийска махала
„Капана“ днес е оживен артистичен
Issuer: Bulgarian National Bank
квартал. Забележителни са и градската градина с „пеещите фонтани“
и многобройните църкви.

