РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

ЗАПОВЕД
№ РД-04-42
гр.Ловеч, 21.03.2022 г.
На основание чл.37в, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на ОД
“Земеделие”
НАРЕЖДАМ:
ЛАКТА АГРО ЕООД ЕИК 205521240 да заплати сума в размер на 4007.49 лв
представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане
за
ползваните земи по чл.37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
Мотиви: Съгласно заповед №РД–04-143-73/30.09.2021г на директора на
ОД“Земеделие“ Ловеч, издадени по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи за определяне ползването на масиви земеделски земи
– обработваема земя за землището на с.Дерманци, община Луковит, Ловешка област за
стопанската 2021/2022г ползвателят дължи сума в размер на 1335.83 лв за ползваните
земи по чл.37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ. Ползвателят не е заплатил в законния тримесечен
срок дължимата сума.
На основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за ползвателите, които не са заплатили
сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2 съгласно заповедта по ал. 4, директорът на
областната дирекция "Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер.
В 7-дневен срок от получаване на настоящата заповед ползвателят ЛАКТА
АГРО ЕООД ЕИК 205521240
е длъжен да преведе трикратния размер,
представляващ сумата 4007.49 лв/четири хиляди и седем лв и 49 ст./,, по банкова
сметка за чужди средства на Областна дирекция "Земеделие" Ловеч
Банка: ЦКБ АД клон Ловеч
Банкова сметка (IBAN): BG36 CECB 9790 33B3 9506 00
Банков код (BIC): CECBBGSF
Заповедта да се връчи на задълженото лице ЛАКТА АГРО ЕООД ЕИК
205521240 чрез Пело Пелов с адрес ………………………………………………………....
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс, чрез ОД”Земеделие” – Ловеч, пред Районен съд гр.Луковит в 14-дневен срок от
обявяването, като обжалването не спира изпълнението й.

ДИЯНА РУСКОВА /П/
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