
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША” 
 

                   гр. София, ул. „Антим І” № 17, тел./факс 02/989 53 77, тел.: 02/980 56 88  

 

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ 

за приключване на строителството на размножителен център за редки видове – 
адаптационна волиера 

/прессъобщение/ 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 На 12.09.2015 г. в 11.00 ч. в местността Бели брези в Природен парк „Витоша“ ще се състои официална 
церемония за приключване  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. В деня на церемонията представители на Спасителния център за диви животни в Стара 
Загора ще освободят във волиерата лекувани в Центъра птици. След период на адаптация те сами ще 
излетят в дивата природа на ПП „Витоша“. 
 

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

 
За повече информация: Юлия Михайлова,  
Експерт „Връзки с обществеността“ по проекта 
Тел.: 0885 51 10 19, E-mail:  Julia_mihaylova@abv.bg 
 

 
Дата: 08.09.2015 г.      Дирекция на Природен парк „Витоша“ 

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Дирекция на Природен парк „Витоша“ и при никакви обстоятелства не може да се 

приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано 
от Министерство на околната среда и водите. 
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