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Проектът за Римския стадион – повод за 

първата визита на министър Дончев в 

Пловдив 

The Ancient stadium project - an occasion for 

the first visit of Minister Donchev in Plovdiv 

Проектът „Античният стадион на Филипопол – 

опазване, рехабилитация и градско обновяване” 

бе конкретният повод за първото посещение в 

Пловдив на министъра по управление на 

средствата от Европейския съюз Томислав 

Дончев по покана на областния управител инж. 

Иван Тотев. Като дизайн, като намерение това е 

един чудесен проект, който трябва да направим 

всичко възможно да се реализира. Има временно 

забавяне по независещи от Областната 

администрация причини, обясни министър 

Дончев. Той допълни, че за съжаление 

областните администрации, които са 

второстепенни разпоредители на бюджетни 

средства, нямат достатъчен финансов ресурс да 

авансират всички дейности. 

 

Специално, говорейки за финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство, тук 

беше направено много за отпадане на 

предусловието за отпускане на авансови плащания. 

Има някои други въпроси, свързани със 

съвместните усилия, които трябва да бъдат 

положени от всички партньори. Тук съм, за да 

направим необходимото в оперативен партньорски 

формат този проект да бъде изпълнен, защото той е 

един важен проект за Пловдив, заяви на 

министърът по управление на средствата от 

Европейския съюз Томислав Дончев. 

 

Големите проекти в Пловдив не могат да се случат без 

помощта на съответните държавни институции, така че 

гледаме с надежда към тази среща с министър Дончев. 

Ние вече имахме една такава среща в София и съм 

изключително доволен от това, което коментирахме за 

Римския стадион и се надявам да продължим в тази 

посока разговорите, заяви от своя страна инж. Иван Тотев. 

 

В Пловдивска област се реализират или са 

приключили 190 проекта по различни европейски 

програми, което е впечатляваща цифра. Това са 

проекти, осъществявани от широк кръг юридически 

лица – общини, фирми, неправителствени 

организации, съобщи още Томислав Дончев. 

 

На срещата в областна администрация 

The project "Ancient Stadium of Philipopolis - 

preservation, rehabilitation and urban renewal" 

was the specific reason for the first visit in Plovdiv 

of the Minister managing the European Union 

funds Tomislav Donchev at the invitation of the 

Regional administration governor eng. Ivan Totev. 

By design and as an intention, this is a great project 

and we have to do everything possible to realized it. 

There is a temporary delay beyond the efforts of the 

Regional Administration, explained Minister 

Donchev. He added that unfortunately the Regional 

administrations in Bulgaria, which are secondary 

spending of budget funds do not have on their 

disposal sufficient financial resources to advance 

all the activities. 

 

 

Especially when talking about the Financial 

Mechanism of the European Economic Area, a lot 

was done for dropping the precondition for granting 

advances. There are some other issues related to 

joint efforts to be made by all the partners. I am 

here to do the necessary so that in an operational 

partnership the project to be implemented because 

it is an important project for Plovdiv, said the 

Minister managing the European Union funds 

Tomislav Donchev. 

 

 

 

The large projects in Plovdiv can not happen without the 

help of the relevant public institutions, so we look with 

hope to the meeting with Minister Donchev. We have 

already had such a meeting in Sofia and I am extremely 

pleased with what we commented about the Ancient 

Stadium and I hope that we will continue the discussions 

in this direction, said Ivan Totev. 

 

In the Region of Plovdiv 190 projects in various 

European programs are being realized or have been 

already completed, which is an impressive figure. 

These are projects implemented by a wide range of 

entities - municipalities, companies, NGOs, said 

Tomislav Donchev. 

 

The Mayor of Plovdiv municipality Slavcho 



 
присъстваха кметът на Пловдив Славчо Атанасов 

и заместник-кметът по "Европейски политики, 

проекти и международно сътрудничество" Ганчо 

Колаксъзов. 

 

По-късно областният управител инж. Иван Тотев 

и Томислав Дончев разгледаха Римския стадион, 

както и експонираните в Търговски център 

„Екселсиор” находки. Министър Дончев заяви 

подкрепата си за реализирането на бъдещ музей 

под главната улица на Пловдив. 

 

Atanasov and the Deputy Mayor responsible for the 

"European policies, projects and international 

cooperation" Gancho Kolaksazov also attended the 

meeting at the Regional Administration Plovdiv. 

 

Later the governor eng. Ivan Totev and Tomislav 

Donchev visited the Ancient stadium site, as well 

as the exposed in the Trade Center Excelsior 

archaeological findings. Minister Donchev stated 

his support for the realization of the future museum 

under the main street of Plovdiv. 
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