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Проектът „Античният стадион на Филопопол -

опазване, рехабилитация и градско 

обновяване" бе представен на "Архитектурен 

форум Пловдив 2010" 

The project "The Ancient Stadium of 

Philippopolis - preservation, rehabilitation and 

urban renewal" was presented at the 

"Architectural Forum Plovdiv 2010" 

"Архитектурата възпитава обществото как да 

възприема, разбира, съхранява и създава красотата 

на окръжаващата го среда". Това бе водещото мото 

на Архитектурен форум Пловдив 2010 г., проведен 

от 20 до 30 септември на централния площад в 

града. Инициативата на регионалните структури на 

Камарата и Съюза на архитектите в България (КАБ 

и САБ) се проведе за първи път в рамките на 

Есенния салон на изкуствата. Изложбата бе част от 

отбелязването на 45-годишнината от създаването 

на Съюза на архитектите в България. Откриването 

на форума предизвика интереса на стотици хора от 

бранша, представители на местната власт, 

журналисти и граждани. 

В съпричастност с идеята на организаторите, че  

обществеността трябва да се запознае с проектите 

за бъдещите строежи в града под тепетата, за да 

започнем да говорим заедно за Пловдив - неговото 

минало, неговото днес и утре, във форума се 

включи и екипът на проект BG 0041 „Античният 

стадион на Филопопол - опазване, 

рехабилитация и градско обновяване”. 

В пространството между  градската градина и 

Централната поща бяха изложени експонираните в 

150 табла - 252 проекта, 125 от които за Пловдив. 

Сред експонатите бяха представени разработки на 

архитекти от цялата страна, както и на студенти в 

наши и чужди висши училища по архитектура. 

Проектът „Ревитализация на Античния стадион 

- Пловдив” бе представен с табло, изготвено и 

представено от авторския колектив с 

ръководител  проф. арх.Тодор Кръстев. 

 

Обсъжда се и възможността проектите, участвали 

в Архитектурен форум Пловдив 2010, да бъдат 

събрани в каталог, в който те да са подредени по 

азбучен ред по имената на авторите им. Проектът 

за Античния стадион ще бъде под номер 128. 

Идеята е изложбата да бъде пътуваща, за да могат 

повече колеги да я видят, казва арх. Стоянова. Така 

развитието на града ще бъде представено от друга 

гледна точка, смятат още организаторите на 

форума. 

"Architecture educates the society how to perceive, 

understand, preserve and create beautiful 

surroundings". That was the leading motto of the 

Architectural Forum Plovdiv 2010, held from 20 to 

30 September at the central square in the town. The 

initiative of the regional structures of the Chamber 

and the Union of Architects in Bulgaria (CAB and 

UAB) was held for the first time in the frames of the 

Autumn Salon of Arts. The exhibition was part of the 

celebration of the 45 anniversary of the Union of 

Architects in Bulgaria. The inauguration of the 

Forum caused the interest to hundreds of people 

from the field, local government representatives, 

journalists and citizens. 

In sympathy with the idea of the organizers that the 

public should become familiar with the projects for 

the future constructions in the city under the hills and 

in order to start talking together for Plovdiv - for it's 

past, present and tomorrow, the team of the Project 

BG 0041 "The Ancient Stadium of Philippopolis - 

preservation, rehabilitation and urban renewal" 

took part in the Forum.   

The space between the city park and the central post 

office was filled with 150 exhibition panels. At total  

252 project were presented, 125 of which showed 

architectural ideas for Plovdiv. Among the exhibition 

panels were works of architects from all around the 

country as well as of students at our universities and 

foreign schools of architecture. The project 

"Revitalization of the Ancient Stadium - Plovdiv" 

was presented with a panel prepared and 

presented by the author team led by Prof. arch. 

Todor Krestev. 

There are discussions underway for the projects, 

participated in Plovdiv Architecture Forum 2010, to 

be collected in a catalog in alphabetical order the 

names of their authors. The project of the Ancient 

Stadium will be under the number 128. The idea is to 

developed a traveling exhibition, so that more 

colleagues could see it, says Arch. Stoyanova. Thus 

the city's development will be also presented from 

another perspective, consider the organizers of the 

Forum. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експозиционното табло на 

проект „Ревитализация на 

Античния стадион - Пловдив” 

 

 

The exhibition panel of the project 

"Revitalization of the Ancient 

Stadium - Plovdiv" 




