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ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ,ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТЗА ОБЩППОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН
ПЛАН

ВИД НА ПРОЕКТА: Подробен устройствен план - план за застрояване за. поземлер имотХ.73198.03.2
ТЕРИТОРИЯ: гр. Троян, п.н. Х273198.93.2, мест. "Ливадето”, общ. ТроянВЪЗЛОЖИТЕЛ: Ивелин Иванов Ковашки
АДРЕС: гр. Гроян.
Улжак.)
ПО ЗАЯВЛЕНИЕ с вх. ХАУ-259-14/20.03.2019г

СЪГЛАСУВА
Проект за устройствена схемаза:

Сервиз за авто и електро услуги в гр. Троян, пи. Д273198.93.2, мест. "Ливадето”, общ.Троян за нуждите на Ивелин Иванов Ковашки, собственик на имота съгласно: НА ММО7,том П, дело 256/2018г.; Скица Ме15-472590/11.07, 2018г. на СГКК-Ловеч.

Основаниеза съгласуване:
Площадката на инвестиционното предложениес разположенав поземлен имот вгр.Троян, местност „Ливадето”, пи. Хе73198.03.2 с начин на трайно ползване „нива”съгласно Скица Хе15-472590/11.07.2018г. на СГКК гр. Ловеч.Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова сградав която щесеизвършва обслужване и ремонт на автомобили с изключение на дейности свързани сизчукванеи боядисване на автомобилите.
На север имотът граничи с овощна градина, на юг с урбанизирана територия, наизток със земеделски земи, на запад с ниви. Най-близко разположената жилищна сграда с на.отстояние около 51м. от края на парцела,



За свеждане до минимум на замърсяването на въздуха от технологичните процесиспредвидено монтиране на общообменна вентилация, която ще подава пресен въздук и ще
изхвърля отработен въздух.

При реализацията на инвестиционното намерение не се очаква превишаване на
пределно допустимите норми на шум, тъй като имота с разположен извън населеното място,дейността ще се извършва в затворено помещение, с подходяща шумоизолация и ще се
използват технологични съоръжения отговарящи на изискванията за безопасност на
обслужващия персонал.

Водоснабдяването ще осъществи от мрежата на ВиК.
Промишлените води от сервиза след преминаване през локално пречиствателно

съоръжение - каломаслоуловител и битовите отпадъчни води ще се заустват в уличната.
канализация.

В близост до площадката няма водоизточници или съоръжения за питейно-битово:
водоснабдяване.

За опазване здравето и безопасността на работещите са предвидени лични предпазни.
средства, провеждане на инструктажи, измервания на запрашеност и шум. от лицензирана
лаборатория, спазванена нормативната база свързана с безопасни условия натруд.
Настоящото здравно заключение се издава на основание чл.35от Законза здравето, чл.18, ал.3 от Наредбата за условията и реда за упражняване на държавен здравен
контрол ичл.127, л.2 и чл.128, ал.6 от Законаза устройствона територията.
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