РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО ИА 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.bg

Изх.№ lit}

~259-8./.ЛШ.,Мг-

ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ/ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН
ПЛАН
ВИД НА П Р О Е К Т А : Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот
№35290.28.15 и поземлен имот №35290.28.16
ТЕРИТОРИЯ: с.Калейца, мест. „Ливадето", общ. Троян
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Тихомир
. Тодоров
АДРЕС: с. Бели Осъм
ул.(ж.к.): ул.
ПО ЗАЯВЛЕНИЕ с вх. №АУ-259-8/20.03.2020г.

СЪГЛАСУВА
Проект за устройствена схема за:
Масивна търговска и складова сграда за продажба на керамични изделия в поземлен
имот №35290.28.15 и поземлен имот №35290.28.16, с. Калейца, мест. „Ливадето", общ.
Троян, за нуждите на Тихомир Николаев Тодоров, собственик на имотите съгласно: НА
№086, том III, дело 428/2019г., Скица №15-731723-12.08.2019г. на СГКК - гр.Ловеч и НА
№071, том И, дело 231/2019г., Скица №15-731729-12.08.2019г. на СГКК- гр.Ловеч.
Основание за съгласуване:
Площадката на инвестиционното предложение е разположена в с. Калейца,
местност „Ливадето ", общ.Троян в п.и. №35290.28.15 с начин на трайно ползване „нива" ,
съгласно Скица №15-731723-12.08.2019г на СГКК- гр. Ловеч и п.и. №35290.28.16 с начин на
трайно ползване „нива", съгласно Скица №15-731729-12.08.2019г. на СГКК - гр. Ловеч.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на масивна търговска и
складова сграда за продажба на керамични изделия.
На изток имотите граничат с път от републиканската пътна мрежа, а от всички
останали страни със земеделски земи.

Предлаганата дейност не е свързана с отделяне на емисии от вредни вещества във
въздуха, водата и почвата.
Към проекта са изготвени схеми за захранване на имота с ел. енергия и вода от
съществуващи клонове на ВиК и електроснабдителна мрежи. Отпадъчните води ще се
заустват във водоплътна изгребна яма.
Забележка: наименованието на инвестиционното предложение съответства на становище
изх.№633(1)/14.02.2020г. на РИОСВ - Плевен.
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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