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ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ/ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 

ПЛАН 

ВИД НА ПРОЕКТА: Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за 
поземлен имот №15148.29.282 и поземлен имот №15148.29.283 
ТЕРИТОРИЯ: с. Глогово MecraocTq „Широки рътлак", общ. Тетевен 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Тетевен 
АДРЕС: гр. Тетевен 
ул.(ж.к.): пл. „Сава Младенов" №9 
ПО ЗАЯВЛЕНИЕ : Вх. №АУ-259-5/13.02.2020г. 

СЪГЛАСУВА 
Проект за устройствена схема за: 

Резервоар 100 куб.м. и СОЗ - пояс I - ви" в п.и. №15148.29.282 и п.и. №15148.29.283, с. 
Глогово, местност „Широки рътлак", община Тетевен за нуждите на Община Тетевен, 
собственик на имотите съгласно: Акт за публична общинска собственост №213/13.12.2000 г. 
и Акт за частна общинска собственост № 2653/ 04.05.2012г. 

Основание за съгласуване: 
Площадката на инвестиционното предложение е разположена в с. Глогово, 

местност „Широки рътлак", общ.Тетевен в п.и. №15148.29.282 с начин на трайно ползване 
„за извор на прясна вода" и п.и. №15148.29.283 с начин на трайно ползване „ливада", 
съгласно Скица от 13.08.2019г. и Скица №15-882416/30.09.2019. на СГКК-Ловеч. 

Инвестиционното предложение предвижда промяна предназначението на земята на 
част от поземлен имот №15148.29.283, с цел строителство на нов резервоар - 100 куб.м. на 
мястото на съществуващия с обем ЗОкуб.м. и обособяване на СОЗ - пояс I-ви около 
съоръжението. 

Отстоянието на обекта от регулационните граници на с. Глогово е 70 м. 
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Предлаганата дейност не е свързана с отделяне на емисии от вредни вещества във 
въздуха, водата и почвата. 

Горе-цитираното инвестиционно намерение за „Резервоар 100 куб.м. и СОЗ - пояс I -
ви" не следва да се разглежда като обект свързан с отрицателното въздействие върху 
здравето на човека, тъй като същият се разглежда като „защитен обект" и отговаря на 
изискванията на Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване 
и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за 
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, обн. ДВ бр. 88/2000г. 

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. 
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