ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 39,
тел./факс 064/680-704, e-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg,

На 17.01.2012г. между Министерството на околната среда и водите и община Долна
Митрополия е подписан Договор 5103020-С-016/17.01.2012г. за безвъзмездна финансова
помощ по проект “Опазване и възстановяване на приоритетни видове и местообитания в
Натура 2000 зона Вит и Защитена местност „Коридорите”” по Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013 г.”, “Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в
Република България”, компонент 2: „Изпълнение на дейности извън резервати и паркове”,
Проектът се финансира чрез оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", като 85% от
сумата е финансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и 15
% е от националния бюджет.
Проектът е със срок на изпълнение 22 месеца на стойност 447 389,03 лв. Ръководител
на проекта е г-н Виктор Петров - Гл. експерт „Програми и проекти” в община Долна
Митрополия със координати: 06552/24-66, GSM: 0889/894 446, e-mail: victor_petrov@abv.bg .
Езерото “Коридорите” се намира в землището на село Биволаре. Площта на защитената
територия е 274,902 декара. “Коридорите” е езеро, образувало се е от разширени стари корита
на река Вит при изгребване на баластра. В резултат на сливането на старите корита са се
получили няколко островчета, които са обрасли с естествена горска и храстова растителност.
Целта на проекта е да бъде опазена влажната зона край село Биволаре, прилежащите й
територии и местообитанията на редки и защитени растения и животни. В “Коридорите” е
една от най-големите колонии на нощна, голяма бяла, сива, ръждива и малка бяла чапла.
Предпочитано място е от малкия корморан и малкия воден бик и още над 20 защитени от
Закона за биологичното разнообразие птици.
Проектът предвижда да бъдат извършени следните дейности:
- да се проучи същността на биоразнобразието в споменатата зона и да се набележат
адекватни мерки за реагиране за запазване на застрашените видове птици;
- да се осигурят технически ресурси за мониторинг и постоянно попълване на езерото с
необходимото количество вода;
-да се създаде предпазен коридор от гора и специфична растителност, което
допълнително ще привлече други видове и ще превърне тази местност в зона, населявана от
редки и застрашени видове птици;
- да се информира обществеността и да създадат силни защитници на тази местност в
лицето на фермери и младежи;
- да се повиши допълнително капацитета на местните власти при управлението на
екологични проекти.

Този документ е разработен във връзка с оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
от Община Долна Митрополия и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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