
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ.

ГР. ЛОВЕЧ

„Адрес: 5500 Ловеч ул.“С.Съев"МОТА, тел.0681601 818 факс: 0681601 511 Е-тай:гайддга!-юуесв.рв.

ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ/ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ВИД НА ПРОЕКТА: Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот:
43476.166.78
ТЕРИТОРИЯ:гр.Летница, п.и. Хъ43476.166.78, местн. „Бабичина”, общ. Летница
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Летница
АДРЕС : гр. Летница
Ул.(ж.к.) бул. “България” Х19
ПО ЗАЯВЛЕНИЕс вх. ХеЛУ-259-33/12.08.2019г.

СЪГЛАСУВА
Проект за устройстосна схема за:

Производствени и складови дейности (на селскостопанска продукция, на обекти на
хранително-вкусовата промишленост, на обекти за съхраняване, поддържанеи ремонт.
на селскостопанска техника) в гр. Летница, пи. Хо43476.166.78, местн. “Бабичина” за
нуждите на Община Летница, собственик на имота съгласно: Акт за общинска публична

ственост Хо641/12.11.2007г. и Скица М15-40219/21.01.2019г. на СГКК-Ловеч.

Основаниедасе съгласува:
Площадката на инвестиционното прелложение е разположена в „предимно

производствена зона” на гр. Летница, п.и.Мъ43476.166.78, местн. “Бабичина, общ. Летницасначин на трайно ползване на земята „пасище”, съгласно Хе Скица Ме15-
40219/21.01.2019г. на СГКК-Ловеч.

Предлаганата дейност се състои в застрояване на ПИ Хо43476.166.78 с
производствени, складови, аминистративни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения
с конкретно предназначение- обекти за селскостопанска продукция, обекти за хранително-
вкусова промишленост, обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска
техника.



На юг имотът граничи с ПИ 43476315.1655 - за озеленяване; на изток с ПИ
43476.166.96 - пасище и ПИ 43476.315.980 - за строителни материали; на североизток с ПИ
43476.166.77 - нива; на северозапад с ПИ 43476.315.1912 - за движение и транспорт; на
запад ПИ 43476.315.1913 - за складова база и ПИ 43476.315.1627 - за хранително-вкусова
промишленост.

От запад, юг и частично от изток имотът граничи с регулационните граници нагр.Летница.
В близост до площадката няма водоизточници или съоръжения за питейно-битово

водоснабдяване.

Настоящото здравно заключение сс подава на основание чл.38 от Закон за
здравето, чл. 18, ал3 от Наредбата за условията и реда за упражняване на държавен
здравен контрол и ал.2, чл.127, ал? и чл.128, ал.6 от Закона за устройство на
територията.

Д-Р АНЕТА ВИНЕВА
Директор Регионална екция
гр. Ловеч.

Изготвил: А. Кърчева.


