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Вх. № „"№ ... -.azo.J. .... „.„ „„„ .. 
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-РУСЕ Пмуче11, н,а .1Р.. с0.{,. 20. /,.J?. .„. г. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
за инвестиционно предложение от 

ЕТ "ДЖИЛИ-СОЙ-ДЖИХАНГИР ИБРЯМ", 
(име, адрес и телефон за контакт. гражданство на възложителя - физическо лице) 

гр . Дулово ул."Васил Левски " 2, ет.4 , ап .1 4 , тел.0899/858585, ЕИК11 8039182 
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото пице) 

Пълен пощенски адрес : rp. Дулово ул."Васил Левски" 2 , ет.4 , ап.1 4 
Телефон, факс и ел . поща (e-mail): тел. 0899/858585, e-mail: djilisoy@gmail.com 
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Джихангир Фаик 
Ибрям 
Лице за контакти : Джихангир Фаик Ибрям 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР , 

Уведомяваме Ви , че ЕТ "ДЖИЛИ-СОЙ-ДЖИХАНГИР ИБРЯМ", 
има следното инвестиционно предложение : 

Риборазвъждане в язовир „Ламбриново" в местностrа ,Овощна градина" 

Хара;r1ерис1ика на инвестиционното предложение: 
1. Резюме на предложението 

Предмета на инвестиционното предложение (ИП) предвижда зарибяване на 
язовир „Ламбриново" в поземлен имот - с начин на трайно ползване язовир с площ 
52.194 дка, представляващо парцел 9.261 в землището на с. Полковник Ламбриново, 

община Cw1Ucmpa, област Cw1Ucтpa с ЕКАТГЕ 57251. До имота има осигурен достъп 
експлоатационен път с асфалтовобетонов участък и черен пътен участък в близост 

до хидросъоръжението, чието добро състояние на пътя осигурява необходимия 
свободен достъп. Язовира е взет с договор за отдаване под наем №1134!07.07. 2015г. 
между Община Сwzистра и наемател ЕТ "ДЖИЛИ-СОЙ-ДЖИХАНГИР ИБР ЯМ". 
(посочва се характерът на инвестиционното предложение , в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за 
разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС) 

2. Описание на основните процеси , ка пацитет, обща използвана площ ; 
необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или 

поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от 
изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици , газопровод , 

електропроводи и др .); предв~дени изкопни работи , предполагаема дълбочина на 

изкопите ; ползване на взрив : 

Основната дейност ще бъде -развъ:JJСдане и отглеждане на риба. 

Залятата площ на язовира е 52.194 дка. 
Максималния воден обем е 70 000 куб. м. 

За1<уnуване на рибен материал за зарибяване на язовира. Язовира ще бъде зарибяван на 

декар със следните видове риба, съгласно нормите за зарибяване на декар: Толстолоб, 

Шаран и АА1ур. Не се налага изграждане на нова пътна u11фраструктура, ще се ползва 

съществуващият път. 



3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 
в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, 
необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на 
специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното 
предложение по реда на специален закон: 

Следващите регистрации са в НАРА и по Наредбата за ветеринарно-медицински 

дейности 

4. Местоположение: 
(населено място, община , квартал , поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите 
общини/райони/кметства , географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, 

собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти , подлежащи на 
здравна защита , и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансrранично въздействие, 
схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 

Язовир „Ламбриново" се намира в с. Полковник Ламбриново общ. Силистра. 

Поземлен имот №57251.9.261 находящ се в землище с. Полковник Ламбриново общ. 

Cwmcmpa в местност „ Овощна · гради11а "с площ 52194 кв.м .. Географски координати N -
44°04 '26,83 Е-27°15 '77,43. Нашето предложение няма да окаже въздействие върху 
околната среда. От изпълнението на инвестиционното предложение не се очаква 

трансгранично въздействие. Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктира, 

ще се ползва същесmff)lващият път. 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията: 
(включително предвидено водовэемане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяв.ане (ВиК 
или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води , необходими количеств;э, 
съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни 
и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното 

третиране: 

9. Отпадъчни води: 
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови , промишлени и др. ) , сезонност. предвидени 

начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др. ), отвеждане и заустване в канализационна 
система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна · яма и 
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10. Опасни химични вещества , които се очаква да бъдат налични на площадката 
на предприятието/съоръжението : 
(в случаите по чп. 996 ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични 
в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и 
ограничаване на последствията от тях) 
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D Моля да ни информирате за необходимите действия , които трябва да 
предприемем , по реда на глава шеста ЗООС . 

D Моля, на основание чл. 93, ал . 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна 
ОВОС , без да се извършва преценка . 

Друга информация (не е задължително за попълване) 
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91 , ал . 2 
ЗООС , когато за инвестиционно предложение , включено в приложение № 1 или в 
приложение №2 към ЗООС , се изисква и изготвянето на самостоятелен план или 
програма по чл. 85, ал . 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви) : 

Прилагам: 

1. Документи , доказващи уведомяване на съответната/съответните 
община/общини , район/райони и кметство или кметства и на засегнатото 

население съгласно изискванията на чл . 4, ал . 2 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
2. Документи , удостоверяващи по реда на специален закон , нормативен или 

административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на 

инвестиционно предложение. 

3. Други документи по преценка на уведомителя : 
3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното 

предложение ; 

3.2. картен материал , схема , снимков материал , актуална скица на имота и др . в 

подходящ мащаб . 

4. Електронен носител - 1 бр. 
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в 
електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връз~яната 
услуга на посочения от мен адрес на електронна поща . r . 

Дата: .. fJ.9Jlf.:.#..~':. .. ... . Уведомител: А 
(подп~ 

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ 

ЧЛ . 2, АЛ . 2 НА ЗЗЛД 

~ 
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ОЬЩИНА СИЛИСТРА 

№ BxK-.h .. 9.P„ ..... .1.J.J .. et.2oc{;P. 
СИЛИСТРА 

КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

КОПИЕ: 

КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК НА КМЕТСТВО 

ПОЛКОВНИК ЛАМБРИНОВО 

Уважаеми r-н КМЕТ 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и те>rnолоrии /ДВ бр.25/2003r./ 

Фирма ЕТ "ДЖИЛИ-СОЙ-ДЖИХАНГИР ИБРЯМ" или ....... ... ... .... .. . , rp. ДУЛОВО, УЛ ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2, 
ЕТ.4, АП.14 ТЕЛ. 0899/858585 

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възло:жителя - физическо лице) 

Ви уведомява Вас и общественостrа на кметство Полковник Ламбриново, община Силистра., че има 

инвестиционно предложение за риборазвъждане в язовир ,,Ламбриново" с. Полковник Ламбриново, общ 

Силистра, с местоположение местност „Овощна градина". 

Приложено предоставяме Ви обява, която да поставите на таблото в община Силистра, кметство 
ПоJIJ(овник Ламбриново за сведе1mе на обществеността. 

Моля, да ни представите ваше становище, както и информация за наличие на Защитени територии и на 

елементи от Националната екологична мрежа и отстоянията им до площадката на инвестиционното ение . 
. · r.Ой_ ,... 

09 tJ/. /JJi А{. 
Дата „ .... „„ ... .. ... 'l.'l.'1 · 



Кмеmеkо иawecDllluч~ 
с. Полk. Ламбuu.н . 00 
Qбщuна си~ ~ ' 

Вх./Изх . № ·- •• д.@. .... „„ .. - ........ „ 
ата: „d l „: .... „~:„.~.~~„ ..... ;„ 

ОБЯВА 

ОБЩИНА СИЛИСТРА 

н. вхк-.... tl. .~Р. .... .1.!?. ... еt..юШ. 
СНЛИСТРА 

От ЕТ „ДЖИЛИ-СОЙ-ДЖИХАНГИР ИБРЯМ" 

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 r„ изм. и доп. ДВ, 
бр. 94/2012 r.) 

УВЕДОМЯВАМЕ 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно 

предложение за риборазвъждане в ЯЗОВИР ,)IАМБРИНОВО" С.ПОЛКОВНИК 

ЛАМБРИНОВО, ОБЩ. СИЛИСТРА". 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община 
СИЛИСТР А, кметство ПОЛКОВНИК ЛАМБРИНОВО или в РИОСВ - Русе, "Придунавски 

булевард", № 20, пощенски код 7000. 
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ , КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР СИЛИСТРА 
7500, ПОЩЕНСКА КУТИЯ 198, Ул. "ИЛИЯ БЛЪСКОВ" №1, ет. 3 , 086/822397; 821788. 

silistra@cadastre.bg , БУЛСТАТ : 130362903 _ 

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-994801-23.10.2019 г. 

Поземлен имот с идентификатор 57251 .9.261 

С. Полковник Ламбриново, общ. Силистра , обл. Силистра 
По кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-1753/23.10.2018 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
Последно изменение със заповед : няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на поземления имот: 

Площ: 52194 кв.м 
Трайно предназначение на територията : Територия, заета от води и водни обекти 
Начин на трайно ползване : Язовир 

Координатна система ККС2005 

м 1:5000 
Предходен иде~~Да ~няма 
Номер по пр~д.$-'·· ла1:1,: 2~261 
Съседи: 57,25j .9.f: :з,-=s-1-2S'kt3:2'q8 , 57251.9.154, 57251.888. 9901 , 57251.9.160, 57251.9.159, 57251.9.207 

' 1 ) =~t: ·~ . 
Скица·№ 1'5~96 -- ~~i ~ · ;J..~o;f~: издадена въз основа на 
документ с еходЯ·' ~ 85.1:З-23.10.2019 г. 

А~ОВ~ -~РБАНОВА ОбА Силистра 
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Собственици : 
1. ОБЩИНА СИЛИСТРА 
площ 52174 кв.м . от правото на собственост 
Няма документ за собственост от ООООг„ издаден от ОСЗГ С.КАЙНАРДЖА 

Носители на други вещни права : 
няма данни 

Сгради, които попадат върху имота 

.-·- - --

. ~~ С1-7 ', 
...... . 1 .1:Р~.-,'-=- "'! ,... ' 
'V :.:. .... _ ... Ji-7~ . 

i/.; --.~._ --..J,. ('J ·~ 
-.._) ~;_• „~ · с:; l -,• , 

Скица· №· 15-s~~io-'1~z .zJ7y{·г. издадена въз основа на 
документ с·вх~ . 7~,5'18-23.10.2019 г . 
. ... . ..... . . „„ . . „ ... •• ~······ 
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