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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ГР. ЛОВЕЧ

Адрес: 3500 Ловеч ул.“С.Съев"МОТА, тел.0681601 518 факс: 0681601 511 Е-пай-гаага-оуесв. в

Изм? -259-14

ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗА СЪГЛАСУВАНЕНА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ/ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН.

ПЛАН

ВИД НА ПРОЕКТА: Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот
43476.166.78.
ТЕРИТОРИЯ: гр.Летница, п.и. Х43476.166.78, местн. „Бабичина”, общ. Летница
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : Община Летница
АДРЕС : гр. Летница
Ул.жак.) бул. “България” Хе19
ПО ЗАЯВЛЕНИЕс вх. ЖАУ-259-13/19.03.2019г.

СЪГЛАСУВА
Проскт за устройствена схема за:

Производствени и складови дейности в гр. Летница, пи. Хо43476.166.78, местн.
“Бабичина” за нуждите на Община Летница, собственик на имота съгласно: Акт за.

общинска публична собственост Хеб41/12.11.2007г. и Скица Хе15-40219/21.01.2019г. на.

СГКК-Ловеч.

Основаниедасе съгласува:
Площадката на инвестиционното предложение с разположена в гр. Летница,

п.и.Хо43476.166.78, местн. “Бабичина, общ. Летница с начин на трайно ползване на земята
„пасище”, съгласно Скица Хе Скица Ме15-40219/21.01.2019г. на СГКК-Ловеч.

Предлаганата дейност се състои в застрояване на ПИ“ Хе43476.166.78 с

производствени, складови, аминистративни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения.
След промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди имотът ще се.

продадеслед провеждане на търг, порадикоето не се знае за какво щесе използва.
Имотът граничис регулационните граници на гр. Летница в посока запад.



РЗИ Ловеч съгласува ПУП - ПЗ при условие, че при реализиране на инвестиционното
намерение съобразно дейностите, които ще се извършват е необкодимо да се изпълнят
изискванията на Нарелба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, ДВ бр.25/2003г. или Нарелба за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми, ДВ бр.57/2004г.

Настоящото здравно заключениесе издава на основание чл.35 от Законза здравето, чл.
18, ал.3 от Наредбата за условията и реда за упражняване на държавен здравен
контрол и ал.2, чл.127, ал.2. и чл.128, ал.6 от Законаза устройство на територията.

Д-Р АНЕТА ВИНЕВА.
Директор Регионална зд
гр. Ловеч

Изготвил: А. Кърчева.


