
До 

Министерство на околната среда и водите 

 

Копие: 

РИОСВ София 

Изпълнителна агенция по горите 

Югозападно държавно предприятие 

ДГС  „Сливница” 

Община Костинброд 

 

Относно: Предложение за обявяване на природна забележителност „Безденски извори“ 

 

Уважаеми Господин Личев, 

Уважаеми Госпожи и Господа, 

 

Асоциацията на парковете в България е организация за опазване на околната среда в обществена 

полза с основен предмет на дейност развитие на системата от защитени територии и зони в 

Република България. 

На основание чл. 36 ал. 1 от ЗЗТ отправяме предложение за обявяване на природна 

забележителност „Безденски извори“ в землището на село Безден, община Костинброд. Като 

основен мотив за нашето предложение, че карстовите извори в м. Мечаров въртоп са 

забележителен обект на неживата природа и имат изключителна стойност със своята естетичност 

и привлекателност за туристите. Местността е място за туристически посещения, облагородено от 

общината. Считаме, че защитата и по реда на Закона за защитените територии ще помогне да се 

превърне в една от големите туристическите дестинации на територията на общината и ще 

подпомогне развитието на туризма в нея. 

Считаме, че обхвата на тази природна забележителност трябва да включва следните имоти: 

03191.11.119, област София, община Костинброд, с. Безден, м. МЕЧАРОВ ВЪРТОП, вид собств. 

Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 10, НТП Гори и храсти в 

земеделска земя, площ 5464 кв. м. 

03191.10.118, област София, община Костинброд, с. Безден, м. МЕЧАРОВ ВЪРТОП, вид собств. 

Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Мочурище, площ 3008 кв. м 



03191.11.85, област София, община Костинброд, с. Безден, м. МЕЧАРОВ ВЪРТОП, вид собств. 

Държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, площ 145353 

кв. м 

03191.11.86, област София, община Костинброд, с. Безден, м. МЕЧАРОВ ВЪРТОП, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП Пасище, площ 7911 кв. м 

От горските територии се включва подотдел 204/у от обхвата на дейност на ДГС Сливница, който е 

идентичен с имот 03191.11.85 и е обявен за гора във фаза на старост със заповед на министъра на 

земеделието, храните и горите.  

Така общата площ на потенциалната природна забележителност ще е 161,736 дк, от които 145,353 

дк. горски територии и 16,383 дк. земеделски територии. 

По наши експертни оценки изворите не са заплашени от човешка дейност и общият режим на чл. 

24 от ЗЗТ е достатъчен за тяхната бъдеща защита и управление.  

Като се надяваме Министерство на околната среда и водите да счете настоящото ни предложение 

за целесъобразно, а то намери подкрепата на Изпълнителна агенция по горите, ЮЗДП, ДГС 

Сливница и Община Костинброд, оставаме с уважение, 

Приложение: схема 

Тома Белев 

 

Председател на УС на АПБ 

 

 

  



 


