
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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Изм

ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ЗА СЪГЛАСУВАНЕНА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ВИД НА ПРОЕКТА: Подробен устройствен план- план за застрояване за поземлен“имот
Хо43952.533.381(по скица-проект поземлен имот с нов идентификатор 43952.533.443)
ТЕРИТОРИЯ: гр. Ловеч, пи. Хо43952.533.381(по скица-проскт поземлен имот с нов
идентификатор 43952.533.443), мест. "Калето”, общ. Троян
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Петър Тодоров Крумов
АДРЕС: гр. Ловеч
ул(ж.к.):
ПО ЗАЯВЛЕНИЕс вх. ЖАУ-259-16/27.03.2019г.

СЪГЛАСУВА
Проект за устройствена схеуаза:

Автосервиз в гр. Ловеч. п.и. ХМ43952.533.38Щпо скица-проект поземлен имот с нов
идентификатор 43952.533.443), мест. “Калето”, общ. Ловеч за нуждите на Петър Тодоров
Крумов, собственик на имота съгласно: НА Хаб8, том 1, дело Ме12/2019г.; Скица М804-
25/31.01.2019г. на ОбщинаЛовеч.

Основание за съгласуване:
Площадката на инвестиционното предложениее разположена в поземлен имотв

гр. Ловеч, местност „Калето”, пли.Хе43952.533.381(по скица-проскт поземлен имотс нов
тификатор 43952.533.443) с начин на трайно ползване „ниви/орна земя”, съгласно

Скица Хе04-25/31.01.2019г. на Община Ловеч.
Инвестиционното намерение предвижда построяване на едноетажна сграда за

автосервиз с три работниместа.
При реализациятана инвестиционното предложение не се очакват наднормени нива.

на шум. тъйкато дейността ше се извършва в затворено помещение без автотенекеджийски.



и автобояджийски услуги. Сцел осигуряване на безопасниу
предвидени лични предпазни средства.

Най-близката жилищна сграда с разположена на отстояние около 65м. северно от

границите на имота, а жилищната зона на ж.к. „Червен бряг” е на отстояние 370м. в посока
изток.

Електрозахранването и водоснабдяването ще осъществят от мрежите на ЧЕЗ и ВИК.
Отпадните води от обекта ще преминават през каломаслоуловител и ще се заустват в

градската канализационна мрежа на гр. Ловеч. Генерираните по време на експлоатацията
отработени масла, дефектирали авточасти, сл. кабели, автомобилни гуми и др. ще се
предават на лицензирани фирмизапреработка на опасни и неопасни отпадъци.

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

ловия на труд за работещите са

Настоящото здравно заключение се издава на основание чл.35от Законза здравето, чл.
18, ал3 от Наредбата за условията и реда за упражияване на държавен здравен.
контрол и чл.127, ал.2 и чл.128, ал. от Законаза устройство на територията.

Д-Р АНЕТА ВИНЕВА
Директор Регионална здр
Гр. Ловеч.

Изготвил: А. Кърчева.


