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ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ/ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 

ПЛАН 

ВИД НА ПРОЕКТА: Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен 
имот с идентификатор №62579.168.51 
ТЕРИТОРИЯ: с. Рибарица, поземлен имот с идентификатор №62579.168.51, местност 
„Костина", община Тетевен, област Ловеч 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Радослав Диков 
АДРЕС: гр. София, ул., ап. 4 
П О З А Я В Л Е Н И Е с вх . J№AY-25y-5/U8.U2 .2U2^r. 

СЪГЛАСУВА 
Проект за общ/подробен устройствен план за: 

„Две вилни сгради", с. Рибарица, поземлен имот с идентификатор №62579.168.51, 
местност „Костина", община Тетевен, област Ловеч за нуждите на Радослав Диков Еков, 
собственик на имота съгласно НА №12, том 1, дело 12/2022г.; Скица №15-
465902/30.04.2022г. на СГКК-Ловеч. 

Основание за съгласуване: 
Инвестиционното предложение ще се реализира в с. Рибарица, местност 

„Костина", поземлен имот с идентификатор №62579.168.51 с начин на трайно ползване 
„ливада" съгласно Скица №15-465902/30.04.2022г. на СГКК-Ловеч. 

Инвестиционното предложение предвижда промяна на предназначението на част 
от имота от земеделска земя в „за незамеделски нужди" с възможност за изграждане на 
две вилни сгради. 
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Имотът граничи с овощна градина, с ливада и горски фонд. 
Ел. и ВиК захранването ще се извърши чрез присъединяване към съответните 

дружества. 
Горе-цитираното инвестиционно намерение за „Две вилни сгради" не следва да се 

разглежда като обект свързан с отрицателното въздействие върху здравето на човека, 
тъй като същият се разглежда като „защитен обект". 

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 ЗаксУна/за угтпойгтнп на т о р и т 0 р и я т а 
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