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Иван Тотев дава старт на строителството на 
Римския стадион 

Ivan Totev Launches the Construction of a Ancient 
Stadium

Областният управител на Пловдив инж. Иван 
Тотев ще постави утре (10.05.2011 г., вторник) в 
11.00 часа началото на строително-монтажните и 
консервационните дейности по проекта за 
реконструкцията на Римския стадион. Общата 
стойност на този етап от проекта „Античният 
стадион на Филипопол – опазване, рехабилитация 
и градско обновяване” е 711 708.88 лева с ДДС, а 
срокът е до 15-ти декември 2011 година. 

Изпълнението на тези дейности ще бъде 
извършено от ДЗЗД Консорциум „Археология и 
реставрация”, което бе класирано на първо място 
при проведен открит конкурс за избор на 
изпълнител през месец март т.г. 

Проектът за възстановяването на античния стадион 
се реализира от Областна администрация – 
Пловдив, с подкрепата на Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство. 

 

Regional Governor of Plovdiv Ivan Totev will launch 
tomorrow (05.10.2011, Tuesday) at 11.00 am the 
construction and conservation activities of the project 
for the reconstruction of the Ancient Stadium. The 
total cost of this phase of the project "The Ancient 
Stadium of Philippopolis - Preservation, Rehabilitation 
and Urban Renewal" is 711 708.88 Euros and the 
deadline is December 15, 2011. 
 

The implementation of these activities will be 
performed by OCAC Consortium "Archaeology and 
Restoration", which was ranked first in an open 
competition to select a contractor in March this year.  

 

The project to restore the Ancient Stadium is 
implemented by the Regional Administration – 
Plovdiv, with the support of the Financial Mechanism 
of the European Economic Area. 
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