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Иван Тотев подписа договора за строителство и
консервация на Римския стадион

Ivan Totev signed the contract for the construction
and conservation of the Ancient Stadium

Областният управител на Пловдив инж. Иван
Тотев и Иван Гушков – управител на Дружество по
Закона за задълженията и договорите Консорциум „Археология и реставрация” – град
Пловдив, подписаха договора за извършване на
строително-монтажни и консервационни работи по
ревитализация на Римския стадион. Крайната
стойност на договора е 711 708.88 лева, а срокът на
изпълнение е до 15-ти декември 2011 година.

The Regional Governor of Plovdiv Ivan Totev and
Ivan Gushkov - manager of a Company, registered
under the Obligations and contracts Act - the
Consortium "Archaeology and Restoration" - Plovdiv,
signed a contract to perform construction work for the
revitalization of the Ancient Stadium. The final
contract value is 711 708.88 leva, and the deadline for
the implementation is December 15, 2011.

Строително-монтажните дейности включват
укрепване и предпазване на археологията,
демонтаж на стоманобетонните парапети, колони и
други, довършителни строителни работи, дейности
по благоустройство. В частта, касаеща
консервационните работи, са включени дейности
по мраморната амфитеатрална структура –
седалки, ортостати, стълби и други.

The construction activities include the strengthening
and preservation of the archaeological structures,
dismantling of reinforced concrete railings, columns,
etc., finishing works, activities in the public space. In
the part concerning the conservation work are included
activities concerning the marble amphitheater structure
- seats, ortostats, stairs and more.

Дружество по Закона за задълженията и
договорите Консорциум „Археология и
реставрация” беше класирано на първо място при
проведен открит конкурс за избор на изпълнител
през месец март тази година.

The Company under the Obligations and contracts Act
- the Consortium "Archaeology and Restoration" was
ranked first in the open competition held to select a
contractor in March this year.

Това е най-голямата възлагателна поръчка в
рамките на проекта „Античният стадион на
Филипопол – опазване, рехабилитация и градско
обновяване”, който се реализира от Областна
администрация – Пловдив и се финансира от
Европейския финансов механизъм, уточни
областният управител инж. Иван Тотев. Той още
веднъж подчерта, че реализирането на този проект
ще промени изцяло визията на централната част на
Пловдив и ще допринесе за популяризирането на
града ни като културен център и атрактивна
туристическа дестинация.

This is the biggest contract of assignment under the
project "The Ancient Stadium of Philippopolis preservation, rehabilitation and urban renewal" that has
being realised by the Regional Administration Plovdiv and is funded by the European Financial
Mechanism, said the Regional Governor Ivan Totev.
He stressed once again that this project will change the
whole look of the central part of the city of Plovdiv
and will contribute to promoting the town as a cultural
center and an attractive tourist destination.
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