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Иван Тотев разговаря с посланици за 
обновяването на Римския стадион 

Ivan Totev Talked with Ambassadors for the 
Renovation of the Ancient Stadium 

Областният управител на Пловдив инж. Иван 
Тотев прие посланиците на Норвегия Н. Пр. г-жа 
Тове Скарстейн и на Гърция Н. Пр. г-жа Данаи-
Магдалини Куманаку. Основна тема на 
разговорите бе напредъка по проекта „Античният 
стадион на Филипопол – опазване, рехабилитация 
и градско обновяване”, който се финасира с 
безвъзмездната финансова помощ на Норвегия, 
Исландия и Лихтенщайн чрез Европейския 
финансов механизъм. 

Реализацията на този важен за Пловдив проект се 
осъществява в срок, напредъкът е голям и има с 
какво да се похвалим – с тези думи инж. Иван 
Тотев откри срещата на двете посланички с екипа 
за управление на проекта. Той още веднъж 
подчерта държавната подкрепа за осъществяването 
му. Този проект е един от малкото, за които 
Министерски съвет отпусна целево средства за 
оперативни и авансови плащания, което още 
веднъж показва волята за реализирането му, 
допълни областният управител инж. Иван Тотев. 

Ръководителят на екипа Емилия Петрова направи 
презентация за развитието и напредъка на проекта, 
както и за предстоящите за решаване задачи. С 
техническия проект гостите бяха запознати на 
мястото на обекта от архитект Румяна Пройкова – 
член на екипа, изготвил работния проект. На 
срещата присъстваха още първият секретар на 
посолството на Гърция в София Михалис 
Гавриилидис и Аделина Везенкова – представител 
на Националното координационно звено в 
Министерски съвет. 

Очаквам с нетърпение официалното откриване на 
обновения Римски стадион на Пловдив. 
Впечатлена съм от това, което се прави, както и от 
личния ангажимент на областния управител Иван 
Тотев, заяви посланикът на Норвегия Н. Пр. г-жа 
Тове Скарстейн. Радвам се и на силното 
партньорство между българската и норвежката 
страна. Разговарях с представителите от 
Норвежкия директорат за културно наследство, 
които бяха на посещение в града ви в началото на 
юни и те бяха много впечатлени от видяното, 
допълни още Нейно Превъзходителство. 

Областният управител инж. Иван Тотев и посланик 

The Regional Governor of Plovdiv Ivan Totev 
accepted ambassadors of Norway, Hon. Mrs. Tove 
Skarstein and of Greece, Hon. Mrs. Danae-Madeleine 
Koumanakou. The main topic of conversation was the 
progress of the project “The Ancient Stadium of 
Philippopolis – Preservation, Rehabilitation and Urban 
Renewal”, which is financed with a grant from 
Norway, Iceland and Liechtenstein through the 
European Financial Mechanism. 

“The realization of this important project for Plovdiv is 
done on time, progress is great and we have something 
to boast with” – with these words Ivan Totev opened 
the meeting with the ambassadors and the project 
management team. He once again stressed on the state 
support for its implementation. This project is one of 
the few for which the Council of Ministers allocated 
resources to target and operational advances, which 
once again shows the will for its implementation, 
added the governor Ivan Totev. 

Team leader Emilia Petrova made a presentation on the 
development and progress of the project, and to solve 
upcoming problems. The technical project was 
presented to the guests at the construction site by 
architect R. Proykova – member of the team prepared 
the executive project. The meeting was also attended 
by First Secretary of Embassy of Greece in Sofia 
Michalis Gavriilidis and Adelina Vezenkova – 
representative of the National Coordination Unit in the 
Council of Ministers. 

“I look forward to the official opening of the renovated 
Анциент Stadium Plovdiv. I am impressed by what is 
done and the personal commitment of the Regional 
Governor Ivan Totev”, said Norwegian Ambassador 
Hon. Ms. Tove Skarstein. “I am happy about this nice 
and strong partnership between the Bulgarian and 
Norwegian side. I spoke with the representatives from 
the Norwegian Directorate for Cultural Heritage, who 
visited your town in early June and they were very 
impressed by what they saw”, Her Excellency added. 

Regional Governor Ivan Totev and Ambassador 
Skarstein talked more about the new programs funded 
by the European Economic Area by 2014 and Plovdiv 
opportunities to apply for them. It became clear that 
Norway, Iceland and Liechtenstein will grant almost 
127 million Euros for our country. These funds will be 



 
Скарстейн разговаряха още за новите програми, 
финансирани от Европейското икономическо 
пространство до 2014-та година и за 
възможностите Пловдив да кандидатства по тях. 
Стана ясно, че Норвегия, Исландия и Лихтенщайн 
ще предоставят безвъзмездно почти 127 милиона 
евро за страната ни. С тези средства ще бъдат 
финансирани както проекти, свързани с 
културното наследство, така и такива, свързани с 
биоразнообразие, социалния сектор и други. 

financed as projects related to cultural heritage as well 
as to biodiversity, to the social sector, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г-н Тотев с посланиците 

Mr. Totev with the Ambassadors 
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