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Иван Тотев направи първа копка на
реконструкцията на Римския стадион

Ivan Totev Turned the First Sod of the
Reconstruction of the Ancient Stadium

Областният управител инж. Иван Тотев даде старт
на строително-монтажните и консервационните
дейности по проекта за реконструкцията на
Римския стадион. Двамата с изпълняващия
длъжността кмет Александър Долев направиха
символичната първа копка на обекта.

Regional Governor Ivan Totev launched the
construction and conservation activities of the project
for the reconstruction of the Ancient Stadium. He and
the acting mayor Alexander Dolev made symbolic first
sod at the site.

Аз съм много щастлив, че днес, 10-ти май, както
бяхме обявили предварително, направихме първия
удар с пневматичен чук на Римския стадион и вече
даваме реалното изпълнение на проекта, заяви
инж. Иван Тотев. Строително-монтажните
дейности ще продължат до есента, а самото
реализиране на проекта – до 30-ти април 2012
година.
Този етап от проекта „Античният стадион на
Филипопол – опазване, рехабилитация и градско
обновяване” се изпълнява от ДЗЗД Консорциум
„Археология и реставрация”. Общата стойност е
711 708.88 лева с ДДС, а срокът е до 15-ти
декември 2011 година.
Символичната първа копка приключи с връчването
на заповедната книга от строителния надзор. С
този акт реално започват строителните работи по
реконструкцията на Римския стадион.
Бенефициент по проекта за възстановяването на
античния стадион е Областна администрация –
Пловдив, а партньори са община Пловдив,
Асоциация за културен туризъм (АКТ) и Норвежки
директорат за културно наследство.
Проектът „Античният стадион на Филипопол –
опазване, рехабилитация и градско обновяване” се
осъществява с безвъзмездна финансова помощ от
Европейския финансов механизъм.

I am very happy that today, May 10 as we previously
announced, we made the first blow with a pneumatic
hammer of the Ancient Stadium and now we actually
implement the project, said Ivan Totev. Construction
and installation activities will continue to the autumn,
and the very realization of the project – to 30th April
2012.
This phase of the project "The Ancient Stadium of
Philippopolis - Preservation, Rehabilitation and Urban
Renewal" is implemented by OCAC Consortium
"Archaeology and Restoration." The total cost is 711
Euros 708.88, and the deadline is 15 December 2011.
The symbolic groundbreaking ended with the delivery
of the order book of construction supervision. With
this act actually start the reconstruction works of the
Ancient Stadium.
Beneficiary of the project to restore the Ancient
Stadium is Regional Administration – Plovdiv, and the
partners are the Plovdiv Municipality, Association for
Cultural Tourism (ACT) and the Norwegian
Directorate for Cultural Heritage.
The project "The Ancient Stadium of Philippopolis Preservation, Rehabilitation and Urban Renewal" is
done with grants from the European Financial
Mechanism.
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