РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч
ДО
АСПЕКС-Д ЕООД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ
СТЕФКО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЕВ
УЛ. ЦАР САМУИЛ №4
ГР.ЛОВЕЧ
УВЕДОМЛЕНИЕ за ОБРАЗУВАНО
ЗАПОВЕД ПО ЧЛ.37В,АЛ.7 ОТ ЗСПЗЗ

АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДАДЕНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЕВ ,
На основание чл.26 и чл.18а,ал.(9) от Административнопроцесуалния
кодекс/АПК/, във връзка с чл. 37в, ал. 7, изречение трето от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Ви уведомявам, че е образувано
административно производство по издаване на заповед за заплащане на трикратен
размер за сума, дължима от Вас в качеството на ползвател на земеделски земи в
землища в община Ловеч област Ловеч, за ползването на имоти, попадащи в обхвата на
чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
/ЗСПЗЗ/.
Със Заповеди, издадени от директора на Областна дирекция “Земеделие” Ловеч
по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, е одобрено доброволно споразумение по чл. 37в, ал.
1, постигнато между собствениците и ползвателите на земеделски земи за землищата за
стопанската 2019/2020 година. Заповедите не са обжалвани и са влезли в законна сила.
В така проведеното административно производство Вие сте взели участие. По
силата на постигнатото доброволно споразумение, дължите суми за ползване са
разпределени и имоти, попадащи в обхвата на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, т. нар. “бели
петна”.
АСПЕКС Д ЕООД БУЛСТАТ 202504385 следва да заплати сума в размер на
4539.15 лв /четири хиляди петстотин тридесет и девет лв и 15 ст /, представляваща
трикратния размер на средното годишно рентно плащане
за ползваните земи по
чл.37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, съгласно заповед № РД–04-137-79/30.09.2019г, заповед №
РД–04-137-102/01.10.2019г на директора на ОД“Земеделие“ Ловеч, издадена 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.Казачево
и с.Тепава, община Ловеч, Ловешка област за стопанската 2019/2020г . Ползвателят
дължи сума в размер на 1513.05 лв и не е заплатил в законния тримесечен срок до
15.01.2020г дължимата сума.
Съгласно чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, ползвател на земеделски земи, на който със
заповедта по ал. 4 са определени земите по ал. 3, т. 2, внася по сметка за чужди
средства на съответната областна дирекция "Земеделие" сума в размер на средното
годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на
заповедта по ал. 4. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните
земи по ал. 3, т. 2 съгласно заповедта по ал. 4, директорът на областната дирекция
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"Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното
годишно рентно плащане за землището. В 7-дневен срок от получаване на заповедта
ползвателите превеждат сумите по сметка на съответната областна дирекция
"Земеделие".
Поради това е издадена заповед № РД-04-14/27.01.2020г от директора на
Областна дирекция “Земеделие” Ловеч.
Съобщаваме Ви, че документите и книжата са оставени в канцеларията на
административния орган Областна дирекция “Земеделие”Ловеч и могат да се получат в
едноседмичен срок. Документите се смятат за връчени с изтичането на срока за
получаването им от канцеларията на органа или на съда.
Настоящето съобщение е на основание Чл.18а,ал.(9) от АПК , тъй като адресът
на седалището на фирмата не съществува.
Чл.18а,ал.(9) от АПК - Когато страната не може да бъде намерена на адреса и
не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, съобщаването се извършва
чрез залепване на уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е
осигурен достъп - на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп
до пощенската кутия, съобщението се пуска и в нея.
Чл.18а,ал.(10) от АПК - Когато съобщаването в производството пред
административния орган не може да бъде извършено по реда на предходните
алинеи, съобщението се поставя на таблото за обявления или в Интернет
страницата на съответния орган за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането
на който съобщението се смята за връчено.

С уважение,
ДИЯНА РУСКОВА /П/
Директор ОД”Земеделие” гр.Ловеч

Дата на поставяне на съобщението на таблото за
обявления и на Интернет страницата на Областна
дирекция “Земеделие”Ловеч : 31.01.2020г
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