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ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ/ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 

ПЛАН 

ВИД НА ПРОЕКТА: Подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот 
с идентификатор №52218.853.59 и 52218.853.61 
ТЕРИТОРИЯ: гр. Априлци, п.и. №52218.853.59 и 52218.853.61, местн. „Боевци", кв. 
„Острец", общ. Априлци 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Априлци 
АДРЕС: гр. Априлци 
ул.(ж.к.): ул."Васил Левски" №109 
ПО ЗАЯВЛЕНИЕ с вх. №АУ-259-14/29.03.2023г. 

СЪГЛАСУВА 
Проекта за общ / подробен устройствен план за: 

„Напорен водоем" в гр. Априлци, п.и. №№52218.853.59 и №52218.853.6-1, местн. 
„Боевци", кв. „Острец", общ. Априлци за нуждите на Община Априлци, собственик на 
имота съгласно: АКТ №187/14.02.2023г. за публична общинска собственост и АКТ 
№2856/03.04.2020г. за частна общинска собственост; Скици №15-1 19698/03.02.2023г и 
№ 15-260753/16.03.2020г. на СГКК- Ловеч. 

Основание да се съгласува: 
Площадката на инвестиционното предложение е разположена в п.и. 

№52218.853.59 с начин на трайно ползване „Ливада" и №52218.853.61 с начин на 
трайно ползване „територия заета от води и водни обекти" съгласно Скици №15-
119698/03.02.2023г. и №15-260753/16.03.2020г. на СГКК- Ловеч. 
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Инвестиционното предложение предвижда след промяна предназначението 
на земята на п.и. №52218.853.59 от земеделска в земя за неземеделски нужди да се 
обособи урегулиран поземлен имот с предназначение „за техническа 
инфраструктура". В новообразуваното УПИ 11-853.59.61 съставено от п.и 
52218.853.61 и п.и.52218.853.59 ще се изгради напорен водоем за питейна вода с 
предвиден обем 550 куб.м. и прилежащите му проводи и съоръжения към 
водопроводната мрежа на квартал „Острец" с цел допълнително водоподаване към 
каптажи „Пенови дупки" и „Глогът". Утвърдена площадка за напорен водоем със 
СОЗ към него е била определена в обхвата на поземлени имоти 52218.61 и 
52218.853.379 и частично върху поземлени имоти №52218.853.70 и № 52218.853.95 
още през 1994г. След възстановяването на земеделските земи отреден за водоем 
остава само поземлен имот с идентификатор 52218.853.61, чийто терен е стръмен, 
горист и недостатъчен, което не позволява изграждането на напорен водоем с 
обслужваща площадка поради което след проучвания на терена е установено, че 
най-подходящия терен за изграждане на напорен водоем е имот 52218.853.59. 

Настоящото здравно заключение се издава на основание чл.35 от Закон за здравето, чл. 18, 
ал.З от Наредбата за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол и 
чл.127, ал.2 и чл.128, ал. 6 от Закона за устройство на територията. 

Д-Р РОСИЦА МИЛЧЕВА-
Директор Регионална здра 
Гр. Ловеч 

Изготвил: А. Кърчева 
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