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ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ/ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН
ПЛАН
ВИД НА ПРОЕКТА: Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на
поземлен имот №43952.513.159
ТЕРИТОРИЯ: гр. Ловеч, поземлен имот №43952.513.159. мест. "Акбаир", обл. Ловеч
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Нели
i Йочева и Пламен
Ташев
АДРЕС: гр.Ловеч
ул.(ж.к.): ул.
ПО ЗАЯВЛЕНИЕ с вх. №АУ-259-11/24.03.2020г.

СЪГЛАСУВА
Проект за устройствена схема за:
Сграда за съхранение на селскостопанска продукция, сграда за съхранение,
поддържане и ремонт на селскостопанска техника' и санитарно-битова сграда в гр.
Ловеч, поземлен имот №43952.513.159, мест. "Акбаир", обл. Ловеч за нуждите на Нели
Николова Йочева и Пламен Георгиев Ташев, собственик на имота съгласно: НА №87, том I,
дело 63/2014г.; Скица №04-453/15.11,2019г. на Община Ловеч.
Основание за съгласуване:
Площадката на инвестиционното предложение е разположена в поземлен имот в
гр. Ловеч, №43952.513.159 с начин на трайно ползване „изоставени орни земи", местност
"Акбаир", съгласно Скица №04-453/15.11.2019г. на Община Ловеч.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на сграда за съхранение на
селскостопанска продукция, сграда за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска
техника и прикачен инвентар и санитарно-битова сграда за работниците.
На юг и изток, имотът граничи с полски пътища, а от всички останали страни със
земеделски земи.
Поземленият имот се намира на около 1300м от строителните граници на гр. Ловеч.

Имотът е електроснабден и водоснабден .
Отпадъчните води ще се заустват във водоплътна изгребна яма.
Предлаганата дейност не е свързана с отделяне на емисии от вредни вещества във
въздуха, водата и почвата.
Настоящото здравно заключение се издава на основание чл.35 от Закон за здравето, чл.
18, ал.З от Наредбата за условията и реда за упражняване на държавен здравен
контрол и чл.127, ал.2 и чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията.
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