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ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ 

за стартиране на строителството на размножителен център за редки видове – 

адаптационна волиера 

/прессъобщение/ 
Проектът се финансира от ЕФРР и от държавния бюджет на Р България чрез ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 На 08.07.2015 г. в 12.00 ч. в местността Бели брези в Природен парк „Витоша“ ще се състои 
официална церемония за стартиране на строителството на размножителен център за редки видове 
– адаптационна волиера – Дейност 2.5. на проект №DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво 
управление на Природен парк „Витоша“, финансиран от ЕФРР и ДБ на Република България чрез 
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. ВЪЗЛОЖИТЕЛ е Дирекция на Природен парк 
„Витоша“, ИЗПЪЛНИТЕЛ „АБ и Ю Инженеринг“ ООД, ПРОЕКТАНТ „Борисов и Борисов Архитекти“ 
ООД, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР „Икар Консулт“ АД. 

Размножителният център ще приема редки и застрашени птици, характерни за ПП „Витоша“, 
преминали курс на лечение в центровете за лечение на птици, пострадали при различни инциденти. 
Тук те ще преминат през етап на адаптация преди да се завърнат в дивата природа. Престоят на 
птиците в центъра е от изключително важно значение, тъй като след края на лечебния период те са 
все още неукрепнали и престоят им във волиерата ще увеличи шанса им да оцелеят, след като бъдат 
пуснати на свобода.  

Общата стойност на проекта „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“ 
е 5 240 300 лв., в т. ч. финансиране от ЕФРР: 4 454 255 лв. и национално съфинансиране: 786 045 лв. 

Стойността на размножителния център /в т.ч. проектиране, изграждане, инвеститорски 
контрол, строителен и авторски надзор/ възлиза на 110 455.03 лв. и неговото изграждане трябва да 
приключи до 30.07.2015 г. 

 
За повече информация: Юлия Михайлова,  
Експерт „Връзки с обществеността“ по проекта 
Тел.: 0885 51 10 19, E-mail:  Julia_mihaylova@abv.bg 
 
 
Дата: 07.07.2015 г.     Дирекция на Природен парк „Витоша“ 
 
Този документ е разработен във връзка с Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС 
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