
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ 

ГР. ЛОВЕЧ 

Адрес: 5500 Ловеч, ул."С.Съев"№27А, тел.:068/601 518, факс: 068/601 511, E-mail:rzi@rzi-lovech.bs 

ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ/ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 

ПЛАН 

ВИД НА ПРОЕКТА: Частично изменение на общ устройствен план на община Троян и 
подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот №73198.157.19 
ТЕРИТОРИЯ: гр. Троян, поземлен имот с идентификатор №73198.157.19, местност 
,,Рътлината", община Троян, област Ловеч 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Троян и Иван Калчев Василев 
АДРЕС: гр. Троян, пл. „Възраждане" № 1 и ул. "Хаджи Димитър'"№7 
ПО ЗАЯВЛЕНИЕ с вх. №АУ-259-12/17.03,2023г. 

СЪГЛАСУВА 
Проект за общ/подробен устройствен план за: 

Изменение на действащ общ устройствен план на община Троян в обхват ПИ 
№73198.157.19 с изграждане на жилищна сграда и сграда на допълващо застрояване за 
нуждите на Иван Калчев Василев, собственик на имота съгласно: НА №90, том XI, дело 
2307/18.10.2017г.; Скица №15-593865/02.06.2022г. н а С Г К К - г р . Ловеч. 

Основание за съгласуване: 
Предвижда се частична промяна на устройствената зона, свързана с изработване на ПУП-Г13 
на поземлен имот №73198.157.19 в гр. Троян, местност "Рътлината" и начин на трайно 
ползване „ливада" съгласно Скица №15-593865/02.06.2022г. на СГКК - гр. Ловеч. След 
промяна предназначението на земеделската земя в урбанизирана територия „За жилищно 
застрояване", в имота ще се изгради жилищна сграда и сграда на допълващо застрояване. 

Имотът граничи с общински път, урбанизирана и земеделски територии. 
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Електрозахранването ще се осигури чрез присъединяване към съществуващата 
електропреносна мрежа. 

Водоснабдяването ще се осъществи от резервоар с хидрофорна уредба, който ще се 
пълни с водоноски. За питейни нужди ще се ползва бутилирана вода. 

Битовите отпадни води ще се заустват временно в непроточен резервоар и почистват и 
транспортират периодично към ПСОВ в гр. Троян. 

Горецитираното инвестиционно намерение за „Жилищна сграда" не следва да се 
разглежда като обект, свързан с отрицателното въздействие върху здравето на човека, тъй 
като същият, се разглежда като „защитен обект". 

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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