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ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗА СЪГЛАСУВАНЕНА ПРОЕКТ ЗА ОБЩИРОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ВИД НА ПРОЕКТА: Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за

ЧИЗРП за поземлен имот Хе18109.311.49 и УПИ ТУ-165.47,48

ТЕРИТОРИЯ: с. Гумощник, п.и. Х18109.311.49 и УПИ ТУ-165,47,48 вкв. В, общ. Троян

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Хоризонт" ЕООД
АДРЕС: с. Гумощник.
ПО ЗАЯВЛЕНИЕс вх. ХА У-259-19/02.05.2019г.

СЪГЛАСУВА
Проект за устройстоена схема за:

Тенис корт в с. Гумощник, пл. 2218109:311.49, общ. Троян за нуждите на „Хоризонт

ЕООД, собственик на имота съгласно: Договор за продажба на недвижим имот ХВ2, том Х.

рег. 2913/2013г., НА Хеб0, том ГУ, дело 336/2007г., НА 2216, том. У, дело Ха832/2007., НА

В. том У, дело Хе830/2007г. и НА Хе149, том У, дело Хе840/2007г. Скищи Хе 15-

838220/13.11.2018г., Хе15-42342/21.01.2019г., 9а15-42344/21.01.2019г.,Хе15-

4247/21.01.2019г. на СГКК-Ловеч.

Основание за съгласуване:
Тлешадката на инвестиционното предложение е разположена в поземлени

имот в тр Троян - пи. Х18109.31149 с начин на трайно ползване „ливада,

а18109 133.165 с начин на трайно ползване „ниско застрояване”, пи. 15.
4254421.012019г. с начин на трайно ползване „ниско застровн имот за курортно“

рекрсационен обект”, п.и. Хе18109.311.48с начин на. трайно ползванс „незастроен имот за

Урортно.рекрсационен. обект” съгласно“ “Скици Зе 15:838229131.3018г, е15-

ВЦРРТО1.2019г., Хе15-42344/21.01.2019г., Хе15-4241/21.01.2019г. на СПКК-Ловеч.



Инвестиционното предложение предвижда промяна на предназначението на имот

Хе18109.311.49 и той да се приобщи към УПИ ГУ. В него ще се изгради спортна площадка

тенис корт.
Предлаганата дейност не с свързана с отделяне на емисии от вредни вещества ВЪВ

въздука, водата и почвата.
Горе-цитираното инвестиционно намерение за „Тенис кор?” не следва да се

разглежда като обект свързан с отрицателното въздействие върху здравето на човека, тъй

като същиятсе разглеждаткато „защитен обект”.

"Настоящото здравно заключение се издава на основание чл.38 от Закон за здравето, Чл. 18613

от Нареабата за условията и реда за упражияване на държавен здравен контрол и чл.127,

ал.2. и чл.128, ал.6 от Закона за: устройство на територията.
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