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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 
за поземлени имоти №№73198.6.58, 73198.6.86, 73198.6.111 и 73198.6.118 
ТЕРИТОРИЯ: гр.Троян, мест. „Дългата поляна ", общ. Троян 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Йовчо Митков Матев 
АДРЕС: гр.Ловеч 
ул.(ж.к.): ж.к. „Младост", бл.327, вх.А, ет.6, ап.16 
ПО ЗАЯВЛЕНИЕ с вх. №АУ-259-25/29.06.2020г. 

Пункт за годишни технически прегледи на автомобили, паркинг за товарни 
автомобили и обслужваща сграда в поземлени "имоти №№73198.6.58, 73198.6.86, 
73198.6.111 и 73198.6.118 в гр.Троян, мест. „Дългата поляна ", общ. Троян за нуждите на 
Йовчо Митков Матев, собственик на имотите съгласно: НА №105, том III, дело 349/2017г. и 
НА №166, том V, дело 717/2015г.; Скици №№15-362861/28.07.2017г„ 15-
362867/28.07.2017г., 15-516467/21.10.2016г. и 15-362870/28.07.2017г. на СГКК - гр.Ловеч. 

Основание за съгласуване: 
Площадката на инвестиционното предложение е разположена в гр.Троян, 

мест."Дългата поляна" в поземлени имоти №№73198.6.58, 73198.6.86, 73198.6.111 и 
73198.6.118 с начин на трайно ползване „нива", съгласно Скици №№15-
362861/28.07.2017г., 15-362867/28.07.2017г„ 15-516467/21.10.2016г. и 15-
362870/28.07.2017г. на СГКК - гр.Ловеч. 

Инвестиционното предложение предвижда построяване на пункт за годишни 
прегледи на автомобили с площ 200 кв.м, паркинг за 15 бр. товарни автомобили с 
площ 2000 кв.м, обслужваща сграда с площ 150 кв.м. 

СЪГЛАСУВА 
Проект за устройствена схема за: 
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На юг имотите граничат с регулационните граници на гр.Троян като новия УПИ 
ще бъде включен към регулационния план града. Най- близко разположената жилищна 
сграда е на отстояние от 119,5 м от границите на площадката. 

Предлаганата дейност не е свързана с отделяне на емисии от вредни вещества във 
въздуха, водата и почвата. 

Водоснабдяването на имота с питейна вода ще се осъществи от водопровод на „ВиК 
Стенето", а ел.захранването от съществуваща електроснабдителна мрежа. Отпадъчните 
води, които са с битов характер ще се заустват във водоплътна изгребна яма в границите на 
имота. 

Забележка: За инвестиционното предложение РЗИ Ловеч е издала Становище изх.№10-5-
1/19.03.2020г. на основание чл.7, ал.2, т.2, буква Б от Наредба за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че по отношение степента на 
значимост и риска за човешкото здраве не е необходимо извършване на ОВОС. 

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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