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Съкращават срока за изготвянето на работния 

проект за Римския стадион 

The period for preparing the detailed design 

project of the Ancient stadium is shorten 

В Агенцията за обществени поръчки вчера 

подадохме документацията за стартиране на 

процедура за избор на изпълнител за работен 

проект за Римския стадион, съобщи областният 

управител на Пловдив инж. Иван Тотев на 

пресконференция днес. Той обясни, че заради 

изоставането в сроковете е предприет ход, който е 

получил одобрението на ръководния орган, а 

именно да бъде съкратен срокът за изработването 

работния проект от 6 на 4 месеца. В момента 

процедурата, която сме стартирали ще бъде със 

срок на изпълнение 4 месеца. По този начин ще 

можем да влезем в графика и да се успокоим, че 

всичко с проекта за обновяването на Римския 

стадион върви по план и не би трябвало да има 

спекулации, че проектът се забавя, допълни инж. 

Иван Тотев. 

The documentation to start the procedure for selecting 

a contractor for the detailed design project of the 

Ancient stadium was submitted yesterday in the 

Public Procurement Agency yesterday, said the 

Regional Governor of Plovdiv Ivan Totev at a press 

conference today. He explained that because of the 

lag time a move that has been approved by the 

governing body is taken, namely to shorten the 

deadline for drafting the detailed design project from 

six to four months. Currently, the procedure which we 

have started will be with a period for implementation 

four months. In this way we can get in the schedule 

and to relax that everything with the project for the 

renovation of the Ancient Stadium goes according to 

plan and there should not be speculation that the 

project is delayed, Ivan Totev added. 

 

Пресконференция на инж. Иван Тотев по повод проекта 

за Античния стадион  

Press conference of eng. Ivan Totev concerning the Ancient 

stadium project 

 

 

 
 

 

 

 




