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ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗА СЪГЛАСУВАНЕНА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ/ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ВИД НА ПРОЕКТА: Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за
поземлен имот 68076.241.17
ТЕРИТОРИЯ: с. Сопот, п.и.Хеб8076.241.17, местн. „Горунака”, общ. Угърчин, обл. Ловеч
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Владимир Николаев Лазаров
АДРЕСИ
ул.(ж.к.): г

ПО ЗАЯВЛЕНИЕс вх.А У-259-28/02.07.2019г.

СЪГЛАСУВА

Проекта за общ / подробен устройствен планза:
„Склад за съхранение на орехови черупки и сливови костилки” в с.Сопот, меси.
„Горунака”, пи. Хоб8О76.241.17, община Угърчин за нуждите на Владимир Николаев
Лазаров, собственик на имота съгласно: НА 10, том П, дело Хе52/2018г. и Скица Хе15-
141234/08.03.2018г. на СГКК Ловеч.

Основание да се съгласува:
Площадката на инвестиционното предложение с разположена в поземлен имот

068076.241.17, мест. "Горунака”, с. Сопот, общ. Угърчин с начин на трайно ползванс
„нива”за нуждите на Владимир Николаев Лазаров, собственик на имота съгласно: НА Х10,
том П, дело Хе52/2018г. и Скица Ме15-141234/08.03.2018г. на СГКК Ловеч.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на склад за временно.
съхранение на орехови черупки и сливови костилки.Времето за съкранение ще с до 6
месеца, след което ще се предават за преработка и направа на пелети.



Захранването с вода ще се извърши чрез изграждане на ново водопроводно
отклонснис на „ВиК” АД. Захранването с ел. енергия ще се осъществи чрез отклонение от
съществуващо сл. трасе.

Битовите отпадни води щесе заустват в новоизградена водоплътна изгребнаяма в
имота.

Инвестиционното намерение с разположено извън жилищната зона на с. Сопот, която
се намира на отстояние около 3 км.

В близост до имота няма санитарно-охранителни зони около водоизточници и.

съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.

Настояшото здравно заключение се издава на основание чл.35 от Законза здравето, чл.18, ал.3 от Наредбата за условията и реда за упражияване на държавен здравен
контрол и чл.127, ал.2 и чл.128, ал. б от Законаза устройство на територията.
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