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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 застрояване на 
поземлен имот с идентификатор №67948.500.75 
ТЕРИТОРИЯ: с. Соколово, поземлен имот с идентификатор №67948.500.75, местност 
„Селското", община Ловеч, обласхЛовеч 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Станислав _ Г Г о д о щ в _ 
АДРЕС: гр. София, i 9 

ПО ЗАЯВЛЕНИЕ с вх. №АУ-259-8/21,02.2023г. 

„Жилищна сграда и сгради на допълващо застрояване", с. Соколово, поземлен имот 
с идентификатор №67948.500.75, местност „Селското", община Ловеч, област Ловеч за 
нуждите на Станислав Тодоров Тодоров, собственик на имота съгласно НА №5, том II, 
дело №131/2022г.; Скица №04-982/09.12.2022г. на Община Ловеч. 

Основание за съгласуване: 
Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Соколово, 

местност „Селското", поземлен имот с идентификатор №67948.500.75 с начин на трайно 
ползване „ниви (орна земя)" съгласно Скица №04-982/09.12.2022г. на Община Ловеч. 
След промяна предназначението на земята от земеделска в земя „За ниско жилищно 
застрояване", ще се изградят жилищна сграда и сгради на допълващо застрояване. 

Имотът граничи с ниви и полски път. 

СЪГЛАСУВА 
Проект за общ/подробен устройствен план за: 

mailto:rzi@rzi-lovech.bg


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

Битовите отпадни води ще се заустват временно в непроточен резервоар и 
почистват и транспортират периодично към ПСОВ гр. Ловеч. 

Реализирането на инвестиционното намерение за обект „Жилищна сграда", като 
„защитен обект" не следва де се разглежда, като предложение свързано с отрицателно 
въздействие върху здравето на човека. 

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. 

Д-Р РОСИЦА МИЛЧ 
Директор Регионална 
гр. Ловеч 

Изготвил: Г. Георгиева 
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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-Iovech.bg 

ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ/ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 

ПЛАН 

ВИД НА ПРОЕКТА: Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с 
идентификатор №80981.259.52 
ТЕРИТОРИЯ: с. Черни Осъм, поземлен имот №80981.259.52, местн. „Бъзево", общ. Троян 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Дочо Георгиев ~ 
АДРЕС: гр. Каварна, 
ПО ЗАЯВЛЕНИЕ с вх. №АУ-,ОУ-У/и1 .из.^и/зг. 

СЪГЛАСУВА 
Проект за общ/подробен устройствен план за: 

Жилищна сграда за нуждите на Дочо Георгиев Дочев, собственик на имота съгласно: НА 
№151, том IV, дело 650/2022г.; Скица №15-1054695/12.09.2022г. на СГКК-Ловеч. 

Основание за съгласуване: 
Инвестиционното предложение ще се реализира в с. Черни Осъм, местност „Бъзево", 

поземлен имот с идентификатор №80981.259.52 с начин на трайно ползване „нива" съгласно 
Скица №15-1054695/12.09.2022г. на СГКК-Ловеч. 

Инвестиционното предложение предвижда промяна на предназначението на имота от 
земеделска земя в „за незамеделски нужди" с възможност за изграждане на жилищна сграда. 

Водоснабдяването ще се извършва от резервоар с хидрофорна уредба, който ще се 
зарежда от водоноски на "ВиК" мрежата. Питейна вода ще се доставя в бутилки от 
търговската мрежа. 
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Електроахранването ще се осъществи чрез присъединяване към електрическата мрежа 
на Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД. 

Битовите отпадъчни води ще се отвеждат във водопплътна изгребна яма в имота 
Горе-цитираното инвестиционно намерение за „Жилищна сграда" 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 3 от Наредбата за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол 
и чл.1х /, ал.2 и чл.128, ал.6 от за устройство на територията. 

Д-Р РОСИЦА МИЛЧ 
Директор Регионалнг 
Гр. Ловеч 

Изготвил: А. Кърчева 
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