
 

 

 
ОБЩИНА ДЕВИН 

 
 

ЗАПОВЕД 

№ РД-09-138 

гр. Девин, 18.04.2022 г. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал.2 от 

Закона за общинската собственост и във връзка с изграждането на нов гробищен парк 

УПИ І - гробищен парк, кв. 1 по плана на м. „Радва ливада”,  землище на с. Беден, 

съгласно подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, одобрен с 

Решение № 147 от 19.09.2019 г. на Общински съвет – Девин, в сила от 09.10.2019 г. 

НАРЕЖДАМ: 

I. ОТЧУЖДАВАМ поземлен имот с идентификатор 03112.73.30 (нула 

три хиляди сто и дванадесет точка седемдесет и три точка тридесет) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Беден, община Девин, 

област Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-121/21.02.2019 г. на изпълнителния 

директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, находящ се в с. Беден, 

община Девин, област Смолян, местност РАДВА ЛИВАДА, площ 1317 кв. м, трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: 10, номер по предходен план: 073030, 

съседи: 03112.73.29, 03112.78.43, 03112.73.31, 03112.76.5, 03112.73.28, 

03112.500.1, отреден за нов гробищен парк в УПИ I-Гробищен парк, кв. 1 по 

плана на местност РАДВА ЛИВАДА, землище с. Беден, съгласно влязъл в сила 

подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), 

одобрен с Решение № 147 от 19.03.2019 г. на Общински съвет – Девин, в сила от 

09.10.2019 г. 

Имотът е собственост на наследниците на Ибрахим Салихов Адемов, починал 

на 12.05.1971 г. и съгласно разпоредбите на Закона за наследството се разпределя 

между тях, както следва: 

1. Невелина Крумова Казалиева е собственик на 6/72 идеални части.  

2. Евалина Данаилова Въжарова е собственик на 6/72 идеални части.  

3. Вергиния Славова Аврамова е собственик на 3/72 идеални части.  

4. Севдалина Славова Къралиева е собственик на 3/72 идеални части.  

5. Елена Венкова Видинска е собственик на 3/72 идеални части.  

6. Лазарина Славова Панова е собственик на 3/72 идеални части.  

7. Минка Ангелова Адамова е собственик на 3/72 идеални части.  

8. Веселин Каменов Адамов е собственик на 3/72 идеални части.  

9. Райко Каменов Адамов е собственик на 3/72 идеални части.  



2 

 

10. Сийка Каменова Милева е собственик на 3/72 идеални части.  

11. Антоанета Здравкова Иванова е собственик на 4/72 идеални части.  

12. Лидия Здравкова Дайнингер е собственик на 4/72 идеални части.  

13. Асен Здравков Пеев е собственик на 4/72 идеални части.  

14. Васил Сашов Тодоров е собственик на 4/72 идеални части.  

15. Росен Сашов Тодоров е собственик на 4/72 идеални части.  

16. Емилия Сашова Канева е собственик на 4/72 идеални части.  

17. Севдалина Иванова Дабанова е собственик на 4/72 идеални части.  

18. Анка Иванова Дорутева е собственик на 4/72 идеални части.  

19. Жоро Иванов Дорутев е собственик на 4/72 идеални части. 

II. ОПРЕДЕЛЯМ сума за обезщетение: 3 872 лв. (три хиляди осемстотин 

седемдесет и два лева), разпределена между съсобствениците на имота по т. I, 

както следва: 

1. На Невелина Крумова Казалиева за 6/72 идеални части – 322,67 лв. 

(триста двадесет и два лева и шестдесет и седем стотинки).  

2. На Евалина Данаилова Въжарова за 6/72 идеални части - 322,67 лв. 

(триста двадесет и два лева и шестдесет и седем стотинки). 

3. На Вергиния Славова Аврамова за 3/72 идеални части – 161,33 лв. (сто 

шестдесет и един лева и тридесет и три стотинки). 

4. На Севдалина Славова Къралиева за 3/72 идеални части - 161,33 лв. (сто 

шестдесет и един лева и тридесет и три стотинки). 

5. На Елена Венкова Видинска за 3/72 идеални части - 161,33 лв. (сто 

шестдесет и един лева и тридесет и три стотинки). 

6. На Лазарина Славова Панова за 3/72 идеални части - 161,33 лв. (сто 

шестдесет и един лева и тридесет и три стотинки). 

7. На Минка Ангелова Адамова за  3/72 идеални части - 161,33 лв. (сто 

шестдесет и един лева и тридесет и три стотинки).  

8. На Веселин Каменов Адамов за 3/72 идеални части - 161,33 лв. (сто 

шестдесет и един лева и тридесет и три стотинки). 

9. На Райко Каменов Адамов за 3/72 идеални части - 161,33 лв. (сто 

шестдесет и един лева и тридесет и три стотинки).  

10. На Сийка Каменова Милева за 3/72 идеални части - 161,33 лв. (сто 

шестдесет и един лева и тридесет и три стотинки).  

11. На Антоанета Здравкова Иванова за 4/72 идеални части –215,11 лв. 

(двеста и петнадесет лева и единадесет стотинки). 

12. На Лидия Здравкова Дайнингер за 4/72 идеални части - 215,11 лв. (двеста 

и петнадесет лева и единадесет стотинки). 

13. На Асен Здравков Пеев за 4/72 идеални части - 215,11 лв. (двеста и 

петнадесет лева и единадесет стотинки). 
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14. На Васил Сашов Тодоров за 4/72 идеални части - 215,11 лв. (двеста и 

петнадесет лева и единадесет стотинки). 

15. На Росен Сашов Тодоров за 4/72 идеални части - 215,11 лв. (двеста и 

петнадесет лева и единадесет стотинки). 

16. Емилия Сашова Канева за 4/72 идеални части - 215,11 лв. (двеста и 

петнадесет лева и единадесет стотинки). 

17. Севдалина Иванова Дабанова за 4/72 идеални части - 215,11 лв. (двеста и 

петнадесет лева и единадесет стотинки). 

18. На Анка Иванова Дорутева за 4/72 идеални части - 215,11 лв. (двеста и 

петнадесет лева и единадесет стотинки). 

19. На Жоро Иванов Дорутев за 4/72 идеални части - 215,11 лв. (двеста и 

петнадесет лева и единадесет стотинки). 

III.  След 12.05.2022 г. започва изплащането на определеното обезщетение 

по т.II по сметка на правоимащите лица, в посочена от тях търговска банка. В случай, 

че не бъде предоставена банкова сметка, по която да бъде изплатено паричното 

обезщетение, сумата ще бъде внесена в ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК гр. Смолян по 

служебно открита сметка на съответното лице. 

МОТИВИ: 

С Решение № 147 от 19.03.2019 г. на Общински съвет – Девин, в сила от 

09.10.2019 г., е одобрен проект за ПУП - ПРЗ, за промяна на предназначението на 

земеделска земя за ПИ 03112.73.30 по кадастралната карта на с. Беден (ПИ 073030 

по КВС) в местност РАДВА ЛИВАДА, землище с. Беден, за нов гробищен парк в УПИ І -

Гробищен парк, кв. 1 по плана на местност РАДВА ЛИВАДА, землище с. Беден.  

Съгласно чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), имоти - 

собственост на физически или на юридически лица, могат да бъдат отчуждавани 

принудително за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат 

задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, 

предвиждащ изграждането на обекти - публична общинска собственост или на 

одобрен подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти от 

първостепенно значение - публична общинска собственост, за който има влязло в 

сила разпореждане за допускане на предварителното му изпълнение, както и в други 

случаи, определени със закон, след предварително и равностойно парично или 

имотно обезщетение. 

ПИ с идентификатор 03112.73.30 е собственост на наследниците на Ибрахим 

Салихов Адемов, починал на 12.05.1971 г., съгласно Решение за възстановяване на 

право на собственост в реални граници № 7 от 07.06.1995 г. на ОС „ЗГ“ – гр. Девин.  
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Имайки предвид приложеното удостоверение за наследници, разпределението 

на дяловете на всеки от наследниците е извършено при спазване на разпоредбите на 

чл. 5 и сл. от Глава втора на Закона за наследството. 

Предвид разпоредбата на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, и предвид това, че не са налице 

обстоятелствата по чл. 23, ал. 1 от ЗОС – отчуждаването да се извърши със 

земеделски земи от общинския поземлен фонд, общинска собственост, еднакви по 

произход и функции с отчуждавания имот, определянето на равностойното парично 

обезщетение за имота, предвиден за отчуждаване, е възложено на инж. Севдалин 

Моллов - оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 

оценители, и притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 

810100406 от 17.11.2014 г. Определената справедлива пазарна цена е разпределена 

между съсобствениците на наследствения имот, съобразно дяловете им. 

Обявление за предстоящото отчуждаване е публикувано в два централни и 

един местен ежедневник, с което собствениците на имота се смятат за уведомени, 

копие от него е изпратено до кмета на кметство с. Беден. Като доказателства за 

обявяването му са приобщени протоколи, изготвени от служители на Общинска 

администрация – Девин и от кмета на кметство с. Беден.  

Предвид гореизложеното, както и факта, че е изтекъл законоустановения срок 

по чл. 25, ал. 2, изречение второ от ЗОС, считам, че са налице основанията за 

издаване на настоящата заповед за отчуждаване. 

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК, а 

в случаите, когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то 

не е намерено на настоящия и постоянния му адрес, заповедта да се съобщи и чрез 

обнародване на обявление в „Държавен вестник“. 

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез 

кмета на община Девин, пред Административен съд – Смолян.  

След влизане в сила на заповедта за отчуждаване да се състави акт за 

публична общинска собственост на отчуждения имот, който да се впише в имотния 

регистър по неговата имотна партида. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Николай Юруков- 

заместник – кмет на община Девин. 

 /п/ 

ЗДРАВКО ИВАНОВ 

Кмет на община Девин 


