
ЗАПОВЕД № РД-695 от 19 септември 2007 г. ДВ бр. 89 от 06.11.2007
г.

Министерство на околната среда и водите

На основание чл. 42, ал. 5 във  връзка с чл. 41, т. 2 от Закона за защитените територии, с цел опазване
на защитени и ендемични растителни и животински видове, като: Haberlea rhodopensis -  родопски  силивряк,
Seseli  rhodopeum  -  родопски  скален  копър,  Galanthus  nivalis  L.  -  снежно  кокиче,  Sedum  kostovi  -  костова
тлъстига,  Campanula  lanata  -  вълнеста  камбанка,  Lathrea  rhodopea  -  родопска  горска  майка,  Genista  rumelica  -
румелийска жълтуга; Lutra lutra -  видра, Rupicapra rupicapra balcanica -  дива  коза,  Ursus  arctos  -  кафява  мечка,
Lucanus cervus - бръмбър рогач, както и  природни  местообитания от типа заливни  гори  с участието на Alnus
glutinosa и Fraxinus excelsior:

1.  Увеличавам  с  865,3  дка  площта  на  защитена  местност  "Поречието  на  р.  Девинска",  обявена  със
заповед № РД-618 от 8.VII.2002 г. на министъра на околната среда и водите.

2. В границите на разширението на защитената местност попадат имоти, както следва:

2.1. имоти с номера: 000301 - част (отдели 52/а, 51/а, 50/а, част от 50/б), 000300 -  част (отдели  50/б, в, г,
48/б,  47/а,  б,  46/а,  б,  45/б),  съгласно  картата  на  възстановената  собственост  за  землището  на  с.  Борино,
ЕКАТТЕ 05462, община Борино, област Смолян, с обща площ 462,0 дка;

2.2. имоти  с номера: 000469 -  част (отдели  22/в, 23/б, в, г, 27/л), 000471 -  част  (7,0  дка),  000475  -  част
(4,3  дка),  000476  -  част  (28,0  дка),  съгласно  картата  на  възстановената  собственост  за  землището  на  гр.
Девин, ЕКАТТЕ 20465, община Девин, област Смолян, с обща площ 403,3 дка;

3. Общата площ на защитената местност в  границите, определени  със заповед № РД-618 от 8.VII.2002
г. на министъра на околната среда и водите за обявяване и настоящата заповед, е 1367,3 дка.

4. В границите на разширението на защитената местност се забранява:

4.1. извеждане на голи сечи, както и отсичане на отделни стари и хралупести дървета;

4.2. залесяване с неместни за района растителни видове;

4.3. разселване на неместни за района животински видове;

4.4.  корекции  на  речното  корито  и  дейности,  водещи  до  нарушаване  на  естественото  състояние  на
водното  течение,  бреговете  и  прилежащите  територии  на  реката,  с  изключение  на  такива,  необходими  в
случай на бедствени ситуации;

4.5. къртене на камъни, копаене на пръст;

4.6. разработването на каменни кариери и варници;

4.7. добив на инертни материали;

4.8. строителство на:

4.8.1. нови пътища;

4.8.2. сгради  и  съоръжения,  с  изключение  на  посетителски  и  информационни  центрове,  екопътеки  и
съпътстващата ги инфраструктура;

4.8.3. хидроенергийни системи (ВЕЦ и МВЕЦ);



4.9. паленето на огън, извън определените за това места.

5. Тази заповед не отменя режима на дейностите, регламентиран със заповед № РД-618 от 8.VII.2002 г.
на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена местност "Поречието на р. Девинска".

6. В срок до една година от влизане в сила на настоящата заповед РИОСВ - Смолян:

6.1.  да  предприеме  необходимите  действия  по  отразяване  на  промените  на  защитената  територия  в
картата на възстановената собственост за съответните землища;

6.2. да предприеме необходимите действия за означаване границите на защитената местност с трайни
и ясно видими знаци на терен.

7. Промените в  границата на защитената местност да се впишат в  Държавния регистър на защитените
територии.

8. Нарушителите на  тази  заповед  се  наказват  съгласно  административнонаказателните  разпоредби  на
Закона за защитените територии.

9. ...

10.  Заповедта  може  да  бъде  обжалвана  по  реда  на  Административнопроцесуалния  кодекс  пред
Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в "Държавен вестник".

Министър: Дж. Чакъров
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