
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛМЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
“Системата ЙОГА - актуална практика за човешко добруване и здраве”

АМВОНА на Римския Стадион
комплекс “Екселсиор” - Пловдив

7 - 8 юни 2014

Национално Движение за Хармония чрез Йога и Аюрведа – Амрита организира



Програма

7 юни
11.30 -14.00 часа – хотел “Тримонциум”, зала “Принцес” 
- Практически занимания и открити уроци, запознаващи 
с влиянието на йога на физическо, енергийно и умствено 
ниво.
19.00 часа – АМВОНА на Римския Стадион, комплекс 
“Екселсиор” - Откриване със слово на зам.-кмета и 
представители на организации. С участието на фолклорни 
състави, нестинари, въртачи на огън.

8 юни
10-12 часа – хотел “Тримонциум”, зала “Принцес” - 
Практически занимания
14 часа – Закриване с общи снимки и Киртан

 
Записване за участие на е-mail: ivana_saakian@hotmail.com 

Хотели за резервация:
http://bghotelite.com/hotel-chelsea.864_bg
www.noris.bg



Пловдив е един от най-старите градове в Европа. Твърди се, че е 
съвременник на Троя и Микена, но е по-древен от Рим, Атина и 
Константинопол. Градът е основан около 6000 г. пр.н.е. Траките 
първи създават върху Трихълмието укрепено селище, което на-
ричат Евмолпия, около 1200 г. пр.н.е. През 342 г. пр.н.е. градът е 
завладян от Филип II Македонски, бащата на Александър Вели-
ки, който го преименува на Филипополис. Тогава Филиповият 
град е ограден със здрави крепостни стени. По-късно траките 
отново възстановяват контрола върху селището и го наричат 
Пулпудева. В периода II-I в. пр.н.е. наред с името Филипопол е 
бил наричан и Одрюза. Под това име (Одрюза) е сякъл и собст-
вени дребни бронзови монети, които са изключителна рядкост. 
По-късно градът окончателно пада под властта на Римската им-
перия. През римския период са построени обществени сгради, 

съкровищница, храмове, бани, булевтерион (одеон), театри, ма-
щабен стадион, както и модерни за времето си водоснабдител-
на система и канализация. Разкопките в съвременния град днес 
разкриват само малка част от античното минало на старинния 
Пловдив.

За първи път през 812 г. кан Крум завладява града, но той е 
официално включен в пределите на България от кан Маламир 
през 836 г. През следващите години градът е предимно в българ-
ски ръце. Заради важното му стратегическо положение за него 
често са се водили битки.

По време на Възраждането Пловдив е играл основна роля в съ-
битията за Съединението на Княжество България с Източна 
Румелия.

Сега Пловдив е вторият по големина и значимост град в Репу-
блика България. Той е разположен по двата бряга на р. Мари-
ца, в Горнотракийската низина. Градът е стратегически важен 
промишлен, търговски, научен, културен и транспортно-кому-
никационен център на Балканите.


