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До 

Министерство на околната среда и водите 

 

 

Копие: 

Изпълнителна агенция по горите 

Община Своге 

 

Относно: Предложение за обявяване на природна забележителност „Столо“ 

 

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 „Столо“ в землището на село Добравица , община Своге. Като основен мотив за 

нашето предложение, че скалните образования в м. Църнио камък са забележителен обект на 

неживата природа и имат изключителна стойност със своята естетичност за Понор планина. Те, 

заедно със съседните скални образования и водопад Добравишка скакля (21316.32.266)  са сред 

най-забележителни скални форми на Понор планина.  

Местността е място за туристически посещения, пътят до нея е маркиран от доброволци и започва 

от асфалтов път. Считаме, че защитата и по реда на Закона за защитените територии ще 

подпомогне да се превърне в една от туристическите точки на територията на Община Своге и ще 

подпомогне допълнително развитието на туризма в нея. 

Считаме, че обхвата на тази природна забележителност трябва да бъде  в обхват на поземлен 

имот 21316.9.59, област София, община Своге, с. Добравица, м. ЦЪРНИО КАМЪК, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП Сипей, площ 321607 кв. м, стар 

номер 000059. 

 По наши експертни оценки скалните образувания не са заплашени от никаква 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 и  Община Своге, 

оставаме с уважение, 

Приложение: снимки от скално образование Столо 

 

Тома Белев 

X
Тома Белев

Председател на УС на АПБ

 

 

 

 

 



 

 



 

 


