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Стартира най-голямото възлагане по проекта за 

обновяване на Античния стадион 

The biggest public procurement for the project for 

rehabilitation of the Ancient Stadium is launched 

Стартирана е процедурата по избор на изпълнител 

за възлагане на строителните и консервационни 

дейности по проекта за обновяване на Римския 

стадион в Пловдив, съобщи областният управител 

инж. Иван Тотев. Той уточни, че това е най-

сериозното възлагане по този проект. 

Продажбата на тръжните документи започна днес 

и ще продължи до 10-ти март, включително. 

Кандидатите могат да подават оферти до 17-ти 

март, а ден по-късно – на 18-ти март, офертите ще 

бъдат отворени. 

Проектът „Античният стадион на Филипопол – 

опазване, рехабилитация и градско обновяване” се 

осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, 

Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо 

пространство. Реализацията му е от изключителна 

важност за Пловдив, тъй като ще се промени 

изцяло визията на централна част на града. 

Античният стадион е пресечна точка на всички 

културни коридори в Пловдив. Този проект е част 

от една дългосрочна стратегия за популязиризане 

на града като притегателно място за посетители и 

център на културно-историческия туризъм в 

България, категоричен е областният управител 

инж. Иван Тотев. 

The procedure of selecting a contractor for the 

execution of the construction and conservation 

activities on the project for rehabilitation of the 

Ancient Stadium in Plovdiv has started, said the 

Regional Governor eng. Ivan Totev. He explained that 

this is the most serious public procurement for this 

project.  

The sale of tender documents had started today and 

will run until March 10. The applicants can apply 

offers by March 17, and a day later - on March 18, the 

offers will be opened.  

 

The project "The Ancient Stadium of Philippopolis - 

preservation, rehabilitation and urban renewal" is 

supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and 

Norway through the Financial Mechanism of the 

European Economic Area. Its realization is crucial for 

Plovdiv, because it will change completely the look of 

downtown. Ancient Stadium is the focal point of all 

cultural corridors in Plovdiv. This project is part of a 

long term strategy for the popularization the city as an 

attractive place for visitors and a center for cultural and 

historical tourism in Bulgaria, said the Regional 

Governor eng. Ivan Totev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модел на проекта, арх. Ж. Ташков 

Model of the project, arch. J. Tashkov 
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