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Максимално разкриване блясъка на Римския
стадион предвижда техническият проект

Maximum revealing of the brightness of the Roman
Stadium provides the detailed design project

"Днес е много емоционален ден за мен, защото
приключи изработването на техническия проект
по възстановяване на Римския стадион в Пловдив.
Това което обикновено спъва проектите, е
документалното изпълнение, което вече остана
зад нас". Това заяви областният управител на
Пловдив инж. Иван Тотев по време на
презентацията на работния инвестиционен проект,
изработен от дружество „Плиска консултинг –
Архика”.

"Today is a very emotional day for me because the
elaboration of the detailed technical design project for
the rehabilitation of the Roman Stadium in Plovdiv
was completed. What usually hampers project
implementation is the documentary, but now it is
already left behind us." These words were said by the
Regional Governor of Plovdiv Ivan Totev during the
presentation of the detailed design investment project
completed by the company "Pliska Consulting Arhika".

Техническият проект предвижда максимално
цялостно разкриване на това, което стои потиснато
под бетоновите парапети, обяви арх. Румяна
Пройкова. За целта напълно да бъдат изрязани
бетонните парапети, които досега скриваха
гледката за пешеходците по главната улица на
Пловдив, като ще бъдат монтирани прозрачни
прегради. Предвижда се изграждането на
презентационен център, до който ще водят стълба
и асансьор за хора в неравностойно положение.

The detailed design project provides the maximum of
the entire disclosure of what stands depressed under
the concrete railings, said arch. Rumyana Proykova.
For this purpose, the concrete railings, which until now
obscure the pedestrians' view along the main street of
Plovdiv will be totally cut and transparent barriers will
be installed instead. The construction of a presentation
center, to be reaches by a staircase and an elevator for
disabled people is also provided.

Предвижда се още пълно отваряне от северната
страна със създаването на наклонено озеленено
пространство, като по този начин ще може да се
наблюдава цялото величие на крепостната стена.
На юг от крепостната стена и в цялата западна зона
също ще се направят зелени площи.

The project envisages more completed opening of the
north side with the creation of angled planted area.
Thus one could observe the whole grandeur of the
fortress wall. South of the city wall and across the
whole western zone green areas will be also developed.
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