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ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ/ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 

ПЛАН 

ВИД НА ПРОЕКТА: Проект за подробен устройствен план - план за регулация и 
застрояване на поземлени имоти е идентификатори №52218.177.60, 52218.177.59 и 
52218.177.3 
ТЕРИТОРИЯ: кв. „Видима", гр. Априлци, поземлени имоти с идентификатори 
№52218.177.60. 52218.177.59 и 52218.177.3, местност „Папратлива", община Априлци, 
област Ловеч _ _ _ _ _ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Данаил s Петков и Мартин Милков 
АДРЕС: гр. Плевен, ул.. Ловеч, ул. „ I 
ПО ЗАЯВЛЕНИЕ с вх. Л Н у - И у - 13/2У.Ш.2(Шг. 

СЪГЛАСУВА 
Проект за общ/подробен устройствен план за: 

„Къмпинг с обслужващи го сгради и съоръжения" в землището на гр. Априлци, 
поземлени имоти с идентификатори №52218.177.60, 52218.177.59 и 52218.177.3, 
местност ,.Г1апратлива", община Априлци, област Ловеч за нуждите на Данаил Христов 
Петков и Мартин Милков Маровски, собственици на имота съгласно НА №044, том III, 
дело №381/2021г., НА №010, том III, дело №349/2021г. и НА №023, том V, дело 
№722/2021г.; Скица №15-861190/04.08.2021г„ Скица №15-861167/04.08.2021г. и Скица 
№ 15-601993/03.06.2022г. на СГКК - гр. Ловеч. 

Основание за съгласуване: 
Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на гр. Априлци, кв. 

„Видима", местност „Папратлива", поземлени имоти с идентификатори №52218.177.60, 
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52218.177.59 и 52218.177.3 с начин на трайно ползване „нива" съгласно Скица №15-
861190/04.08.2021г., Скица №15-861167/04.08.2021г. и Скица №15-601993/03.06.2022г. 
на СГКК - гр. Ловеч. След промяна предназначението на земята от земеделска в земя „за 
къмпинг", трите имота ще се обединят в УПИ II-177.3,59,60. В новообособения 
урегулиран поземлен имот ще се изгради къмпинг, включващ зона за каравани и 
кемпери, зона за палатки и бунгала, обслужващ сектор, паркинг с 30 паркоместа, зона за 
рекреация. 

Водоснабдяването и ел. захранването ще се осъществят чрез присъединяване към 
съществуващата водопроводна и електропреносна мрежа. 

Издадено е становище изх.№10-134-1/18.10.2022г. на РЗИ-Ловеч, в което е 
описана степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве въз основа 
на информация за преценка на необходимостта от ОВОС. 

Настоящото здравно заключение се издава на основание чл.35 от Закон за здравето, чл. 18, 
ал.З or Наредбата за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол и 
чл.127, ал.2 и чл.128, ал.6 от Закоца за устройство на територията. // L 
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