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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 43476.166.99 - УПИ 1-80,48,01 и поземлен имот 43476.166.04 - УПИ Ш.-94.
ТЕРИТОРИЯ : гр.Летница, ПИ 43476.166.99 - УПИ 1-80,88.01 и ПИ 43476.166.94 - УПИ
Ш-94, местн. „Бабичина”, общ. Летница.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Уолтопия” АД
АДРЕС : гр. София
ул.(ж.к.) бул. “Цариградско шосе” ХевПО ЗАЯВЛЕНИЕсвх.А У-259-29/12.07.2019г.

СЪГЛАСУВА
Проект за устройствена схемаза:

Производствени и складови дейности в гр. Летница; п.и. 43476.166.09-УПИ 1-80,88.91 и
пи. 43476.166.94-УПИ Ш-94, местн. “Бабичина”за нуждите на „Уолтопия”АД,собственик
на имотите съгласно: Договор за покупко-продажба на недвижим имот след проведен търг.
е3227/21.03.2006г. на Община Летница, НА Х622, том ГХ, дело Хе762/2006г., НА Ме97, том
ТУ, дело Ме284/2018г.; Скица Ха15-753749/17.10.2018г. и Хе15-239097/19.03.2019г. на СГКК-
Ловеч

Основание дасе съгласува:
Площадката на инвестиционното предложение е разположена в пи. 43476.166.09-

УПИ 1:80,88,91 ипи. 43476.166.9 4- УПИ Ш.-9 4 нагр. Летница, местн. “Бабичина, общ.
Летница.

Предлаганата дейностсе състоив промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди на ПИ 43476.166.94 - УПИ Ш-94, който ще се присъедини към УПИ1-
808,91 собственост на фирма „Уолтопия”АД с основна дейност - производство на
изкуствени катерачнистени.



Поземлен имот 43476.166.99-УПИ 1-80,88,91 на северозапад граничи с бул.
„България“; на югозапад с ПИ 43476.166.100-УПИ П 88,90 отреден за производствена
дейност; на югоизток с ПИ 43476.166.94 -УПИ Ш94 отреден за производствена дейност; на
изток с ПИ 43476.166.73 - селскостопански път.

Поземлен имот 43476.166.94 - УПИ Ш-94 граничи на северозапад граничи с ПИ
43476.166.99-УПИ Т 80,88,91 и ПИ 43476.166.100 - УПИ 1-88,90 отредени за
производствена дейност; на югозапад с ПИ 43476.166.77-нива; на юг и югоизток с ПИ
43476.166.97 - пасище; на изток ПИ 43476.166.73 - селскостопански път.

Настоящото здравно заключение се издава на основание чл.35 от Закон за
здравето, чл. 18, ал.3от Наредбата за условията и реда за упражняване на държавен
здравен контрол и ал.2, чл.127, ал2 и чл.128, ал.б от Закона за устройство на
територията.
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