
ЗАПОВЕД № РД-104 от 6 февруари 2019 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии 
(ЗЗТ) и във връзка с извършени по-точни замервания нареждам:

1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Поречието на река 
Девинска“, в землищата на с. Борино, община Борино, област Смолян, и гр. Девин, община 
Девин, област Смолян, обявена със Заповед № РД-618 от 8.07.2002 г. на министъра на 
околната среда и водите (ДВ, бр. 86 от 2002 г.) и увеличена със Заповед № РД-695 от 
19.09.2007 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), от 1367,3 
дка на 1407,796 дка.

2. В границата на защитена местност „Поречието на река Девинска“, определена със 
заповедите по т. 1, попадат поземлени имоти с идентификатори, както следва:

2.1. Имоти с идентификатори: 05462.233.7, 05462.233.8, 05462,233.10, 05462.255.445 и 
05462.255.446, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за 
землището на с. Борино (за 2018 г.) с ЕКАТТЕ 05462, община Борино, област Смолян, 
одобрена със Заповед № РД-18-34 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), с обща площ 462,824 дка.

2.2. Имоти с идентификатори: 20465.9.35, 20465.9.36, 20465.9.295, 20465.9.320, 20465.9.342, 
20465.9.470, 20465.9.474, 20465.9.477, 20465.9.478, 20465.9.479, 20465.9.480, 20465.9.482, 
20465.9.483, 20465.9.484, 20465.9.485, 20465.9.486 и 20465.141.477, съгласно КККР за 
землището на град Девин (за 2018 г.) с ЕККАТЕ 20465, община Девин, област Смолян, 
одобрена със Заповед № РД-18-90 от 18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с 
обща площ 944,972 дка.

3. Пълният опис на координатите на точките на границата на защитена местност 
„Поречието на река Девинска“ и картният материал се съхраняват и са на разположение в 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция по 
околната среда и водите – Смолян.

4. Актуализираните данни по настоящата заповед да се впишат в Държавния регистър на 
защитените територии при МОСВ.

Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен 
вестник“.
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