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Норвежките партньори възхитени от 
изпълнението на проекта за Римския стадион 

Norwegian Partners Excited About the Project for 
the Ancient Stadium 

Реализацията на проекта "Античният стадион на 
Филипопол - опазване, рехабилитация и градско 
обновяване” се извършва в предвидените срокове и 
напредъкът е много голям. Това констатираха 
партньорите от Норвежкия директорат за културно 
наследство Ингер Ан Хелдал - координатор, 
Ингер-Мари Олсруд – археолог, Ева Валдерхауг – 
археолог, които заедно с областния управител инж. 
Иван Тотев днес бяха на обекта. 

Този проект е много важен за Пловдив и през 
последните година и половина – две следим всяка 
крачка от неговото изпълнение. За последно заедно 
бяхме тук преди месец, когато поставихме старта 
на строителните дейности. Вече виждаме 
конкретни извършени действия - голяма част от 
бетоновите парапети вече са премахнати, 
изградена е нова стена, строителството се 
изпълнява в срок, заяви пред журналистите 
областният управите. За да се случи всичко това, 
много е важна подкрепата на финансовия 
механизъм на норвежкото правителство, на 
партньорите от Норвегия, на управляващото звено 
в София, допълни инж. Иван Тотев. 

"Впечатлени сме от това, което видяхме тук", 
заяви от своя страна координаторът на проекта от 
норвежка страна Ингер Ан Хелдал. Според нея 
възможността с този проект Пловдив да стане 
международна туристическа атракция е абсолютно 
реална. 

Античният стадион на Филипопол ще бъде 
популяризиран пред света на няколко езика чрез 
уеб-сайт, който в момента се подготвя. Той ще е 
само част от единна информационна система, 
която ще рекламира всички културно-исторически 
паметници в Пловдив, обясни още Иван Тотев. 

The implementation of the project "Ancient Stadium of 
Philippopolis – Preservation, Rehabilitation and Urban 
Renewal" takes place within the prescribed period and 
the progress is very large. This found the partners from 
the Norwegian Directorate for Cultural Heritage Inger 
Anne Held - Coordinator, Inger-Marie Olsrud – 
archaeologist, Eva Valderhaug – archaeologists, who, 
together with the regional governor Ivan Totev, today 
were on the site. 

“This project is very important for Plovdiv and for the 
past two years we have been following each step of its 
implementation. We were last here together  a month 
ago when we launched the construction activities. Now 
we see concrete actions to – much of the concrete 
parapets has been removed, a new wall built, 
construction is running on time”, the Regional 
Governor told the journalists. “To do this”, he added, 
“the support of the financial mechanism of the 
Norwegian Government, the partners from Norway, 
and the management unit in Sofia is very important.” 

“We are impressed by what we saw here,” in turn, the 
project coordinator from the Norwegian side Inger 
Anne Held. She said the opportunity with this project 
Plovdiv to become an international tourist attraction is 
absolutely real. 
 
The ancient stadium of Philippopolis will be promoted 
to the world in several languages via the web site that 
is currently being prepared. It will only be part of a 
unified information system that will promote all 
cultural and historical monuments in Plovdiv, Ivan 
Totev explained. 

 

 

 

 

 

 

Норвежките партньори с г-н Тотев 

The partners from Norway with Mr. Totev 
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