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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 №67948.500.316 
ТЕРИТОРИЯ: с. Соколово, поземлен имот №67948.500.316, мест. "Габър махала" общ 
Ловеч, обл. Ловеч ' 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Свилена Стефанова Ш Ьевска 
АДРЕС: гр. София 
ул.(ж.к.): ж.к., 33, вх.Б, ет.4, ап. 19 
ПО ЗАЯВЛЕНИЕ с вх. №АУ-259-20/11.04.2022г. 

СЪГЛАСУВА 
Проект за устройствена схема за: 

Двуетажна жилищна сграда и сгради на допълващо застрояване в с Соколово 
поземлен имот №67948.500.316, мест. "Габър махала", общ. Ловеч, обл. Ловеч за нуждите 
на Свилена Стефанова Георгиева-Подлашевска, собственик на имота съгласно- НА №35 
том VII, дело 677/2021г.; Скица №15-78762/26.01.2022г. на СГКК-Ловеч. 

Основание за съгласуване: 
Площадката на инвестиционното предложение е разположена в поземлен имот 

№67948.500.316 в с. Соколово, местност "Габър махала", общ. Ловеч с трайно 
предназначение на територията „земеделска" и начин на трайно ползване ниско 
застрояване (доЮм.)" съгласно Скица №15-78762/26.0 l'.2022r. 
на СГКК-Ловеч. Предвижда се изграждане на двуетажна жилищна сграда и сгради на 
допълващо застрояване след промяна предназначението на земеделската земя в 
урбанизирана. 
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Имотът ще бъде водоснабден и електрифициран от съществуващите мрежи на 
съответните дружества. 

Битовите отпадъчни води ще се заустват във водоплътна изгребна яма в имота, която 
ще се почиства периодично. 

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

Горе-цитираното инвестиционно намерение за „Двуетажна жилищна сграда и сгради 
на допълващо застрояване" 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. 

Изготвил: А. Кърчева 


