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ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗА СЪГЛАСУВАНЕНА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ/ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ВИД НА ПРОЕКТА: Подробен устройствен план -- план за регулацияизастрояване в
обхват УПИ П-12.51 с идентификатори М.20996.12.47 и 20996.12:49
ТЕРИТОРИЯ:с. Дивчовото, п.и. Х»М220996.12.47 и 2020996.12.49, местн. „Данчова
бичкия”, общ. Тетевен, обл. Ловеч
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Гопекс” ООД
АДРЕС: гр. София
ул(ж.к.): ул. „Добрич”, Мо
ПО ЗАЯВЛЕНИЕс вх. ХЛУ-259-4/25.01.2019г.

СЪГЛАСУВА
Проекта за общ / подробен устройствен план за:

„Разширение на съществуващ цех за бутилиране на изворна вода” в с. Дивчовото,
УПИ П-12.51 с идентификатори Ме20996.12.47 и 20996.12.49, мест. "Данчова бичкия”,
общ. Тетевен за нуждите на „Топекс"ООД, собственик на имота съгласно: НА Хе24, том
Ш, дело Хе862/1994. и НА 882, том П. дело М218/2017г; Скици Ме15-
236752/23.05.2017г. и Ме15-478139/02.10.2017г. на СГКК-Ловеч.

Основание дасе съгласува:
Площадката на инвестиционното предложение е разположена в поземлени

имоти ХеМ00996.12.47 и 20996.12.49, мест. "Данчова бичкия”, с. Дивчовото, общ.
Тетевен с начен на трайно ползване „ливада” за нуждите на „Топекс"ООД, собственик
на имота съгласно: НА 24, том Ш, дело Х0862/1994. и НА Хе2, том П, дело
Х6218/2017г.; Скици М15-236752/23.05.2017г. и Ме15-478139/02.10.2017г. на СГКК-
Ловеч.

Инвестиционното предложение предвижда разширение на съществуващ от
2000г. цех за бутилиране на изворна вода, намиращ се в поземлен имот Хе20996.12.51.



Ще се изгради цех за бутилиране на галони, цех за бутилиране на стъкло, склад
суровини и склад за готова продукция като една сграда, разположена в поземлени
имоти е20996.12.47 и Хе20996.12.49, землище на с. Дивчовото. Целта на
инвестиционното намерение е обединяване на двата поземлени имоти и промяна на
предназначението им от „земеделска земя” в „урбанизирана територия"с отреждане за
„Производствени и складови дейности”.

Отадните води от производствената дейност и за битови нужди щесе заустват в
съществуваща изгребна яма.

Предлаганата дейност не с свързанас отделяне на емисии отвредни вещества
във въздуха, водата и почвата.

Горе-цитираното инвестиционно намерение за „Разширени на съществуващ цех
за бутилиране на изворна вода” не следва да се разглежда като обект свързан с
отрицателното въздействие върху здравето на човека, тъй като същият се разглежда
като „защитен обект”,

Настояшото здравно заключение се издава на основаниечл.35 от Закон за здравето, чл. 18,
ал33 от Наредбата за условията н реда за упражняване на държавен здравен контрол и
чл.127, ал.2 и чл.128, ал. бот Закона за устройство на територията.
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