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Започва изготвянето на работен проект за
възстановяването на Античния стадион

The preparation of the executive design of the
revitalisation of the Ancient Stadium starts

Областният управител на Пловдив инж. Иван
Тотев подписа договор с дружество „Плиска
консултинг – Архика”, спечелило обществената
поръчка за изготвяне на работен инвестиционен
проект за ревитализацията на Античния стадион.
В четиримесечен срок, считано от датата на
подписване на контракта, изпълнителят е длъжен
да изготви работния инвестиционен проект на
основата на приет и съгласуван идеен
инвестиционен проект.

The Regional Governor of Plovdiv Ivan Totev
signed a contract with a company "Pliska
Consulting - Arhika", that won the procurement to
prepare an executive design investment project for
revitalisation of the Ancient Stadium. In the four
months from the date of signing of the contract, the
contractor is required to prepare the executive
design investment project based on the accepted
preliminary design.

Това е поредният етап от проекта „Античният
стадион на Филипопол – опазване, реабилитация
и градска реновация”, който се реализира с
подкрепата на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство.
Обектът се финансира по приоритетна ос
"Опазване на европейското културно наследство"
на стойност около 900 000 евро. Бенефициент е
Областна администрация - Пловдив в
партньорство с Община Пловдив, Асоциацията за
културен туризъм и Норвежкия директорат за
културно наследство. Проектът ще бъде пилотна
реализация на залегналата в общия устройствен
план стратегия за създаване на Подземен музей на
Филипопол.

This is one of the stages of the Project "The Ancient
Stadium of Philippopolis - preservation,
rehabilitation and urban renewal", which is
supported by the Financial Mechanism of the
European Economic Area. The site is financed
funded under priority axis "Conservation of
European cultural heritage " with amount of around
900,000 euro. The beneficiary is the Regional
Administration of Plovdiv in partnership with
Plovdiv Municipality, Association for Cultural
Tourism and the Norwegian Directorate for
Cultural Heritage. The project will be a pilot
realisation of the strategy for establishment of the
Underground Museum of Philipopolis according to
the Master Plan of Plovdiv.

