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ГрЛовеч, 5500; ул."Съйко Съев" 27а; тел/факс; (+359 68)60 15 11; тел. (+359 68) 60 15 18; e-mai: rzi@rzi-lovech.bg

Изх.№

ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ/ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН
ПЛАН
ВИД НА ПРОЕКТА: Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект АМ „Хемус",
участък от км 137+800 от идейния проект на Национална компания „Стратегически
инфраструктурни проекти" (НКСИП) = км 139+340 по техн. проект от 2018г. (края на п.в.
при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП = км 167+572 по
тех. проект от 2020г. ( след пресичането с път III-301)
ТЕРИТОРИЯ: област Ловеч
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Агенция „Пътна инфраструктура"
АДРЕС: гр. София
ул.(ж.к.): бул. „Македония" №3
ПО ЗАЯВЛЕНИЕ с вх. №АУ-259-17/13.05.2020г.
СЪГЛАСУВА
Проекта за общ / подробен устройствен план за:
Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект АМ „ Хемус ", участък от км
137+800 от идейния проект на Национална компания „Стратегически инфраструктурни
проекти" (НКСИП) = км 139+340 по техн. проект от 2018г. (края на п.в. при пресичане с път
II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП = км 167+572 по тех. проект от 2020г. (
след пресичането с път III-301) на територията на област Ловеч, с трасе преминаващо през:
Община Ловеч - землищата на с.Слатина (от км 143+528 до км 147+068.56), с.Владиня (от
км 147+068.56 до км 152+473.17), с.Дренов (от км 152+473.17 до км 159+013.78),
с.Александрово (от км 159+013.78 до км 166+390.27), с.Чавдарци (от км 166+390.27 до км
167+572=166+144.09).
При реализация на инвестиционното предложение да се спазват условията, определени в
Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 2-2/2015г., на Министерство
на околната среда и водите.
Настоящото здравно заключение ,ее ШдЯвд на основание чл.35 от Закон за здравето, чл. 18, ал.З от
Наредбата за условията и реда за упражняване «а държавен здравен контрол и чл.127, ал.2 и чл.128, ал.
6 от Закона за устройство на територията. ч<>

Д-Р АНЕТА ВИНЕВА
Директор Регионална
гр. Ловеч

