
Представено от „ОСМ ОМЕГА“ ЕООД уведомление за инвестиционно 
предложение за „Изземване на наносни отложения от опашката на язовир 
„Студен кладенец“ при вливането на река Върбица“ в землището на с. Глухар, 
общ. Кърджали, обл. Кърджали 
 

Във връзка с представено от „ОСМ ОМЕГА“ ЕООД уведомление за 
инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения от опашката на 
язовир „Студен кладенец“ при вливането на река Върбица“ в землището на с. Глухар, 
общ. Кърджали, обл. Кърджали и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията 
и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата 
за ОВОС), РИОСВ - Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС):  

Инвестиционното предложение е ново и се предвижда изземване на наносни 
отложения от опашката на язовир „Студен кладенец“ при вливането на река Върбица“ 
с местоположение имот с идентификатор 15216.17.15 по КК на с. Глухар, общ. 
Кърджали, обл. Кърджали и с географски координати за начало: 41°35'19.87"С.Ш., 
25°24'1.49"И.Д и край: 41°35'27.37"С.Ш., 25°24'21.18"И.Д. 

Имотът, в който ще се изземват наносните отложения е с начин на трайно 
ползване „Пясъци“ и е общинска частна собственост на Община Кърджали. С Решение 
№ 244/22.11.2018 г. Общински съвет – Кърджали, дава съгласие за изземване на 
наносни отложения от поземлен имот с идентификатор 15216.17.15. Този участък 
попада в чашата на язовир „Студен кладенец“, под кота НВВН 227,4 м в Черноморска 
височинна система, която отговаря на кота НВВН=226,8 м по Балтийска височинна 
система. 

Обемът на наносните отложения в този участък възлиза на около 220 068 т, 
представляващо капацитета на изземване на наносни отложения. Предвижда се да се 
изземват около 44 000 м3/годишно наносни отложения. 

Изземването на наносните отложения ще се осъществява механизирано от 
едно наносно поле при ниски води на реката. Изземването ще се извършва срещу 
течението и по цялата широчина на разрешения участък, като се спазват наклоните от 
надлъжния профил на реката. Наносните отложения ще се изземват равномерно на 
ивици от вътрешната страна на полето на брега. След отцеждането им, те ще се 
товарят с фадрома на автотранспорт и ще се извозват на съществуваща площадка в 
близост до обекта. Иззетите наносни отложения ще се депонират и сортират в имоти с 
идентификатор 15216.12.13, 15216.12.14, 15216.12.15, 15216.12.23 по КК на с. Глухар с 
начин на трайно ползване – производствена база (строителни материали) с площ 
9,100 дка, където има изградена трошачно-миячна сортировъчна инсталация въведена 
в експлоатация през 2005 г. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „в“ от 
Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 
компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково. 

Предвид внесеното уведомление за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от 
Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимост на ИП спрямо 
режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни 
(ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-
662(1)/15.10.2019 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, 
инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на 
ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро 
състояние на водите при спазване на условията посочени в становището. 

 
 



II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че имот с идентификатор 15216.17.15 по КК на с. Глухар, от който 
се предвижда изземване на наносни отложения и имоти с идентификатор 15216.12.13, 
15216.12.14, 15216.12.15, 15216.12.23 по КК на с. Глухар, в които се предвиждане 
депониране на материалите не попадат в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в обхвата на защитени зони 
BG0001032 „Родопи Източни”, приета  от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. за 
опазване на природните местообитания и BG0002013 „Студен кладенец”, обявена 
със Заповед № РД-766/28.10.2008 г. за опазване на дивите птици. В имотите предмет 
на инвестиционното предложение няма установени природни местообитания и 
местообитания на видове предмет на опазване на защитените зони. 

При извършена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2, във връзка 
с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е 
допустимо при спазване режима на защитена зона BG0002013 „Студен кладенец“, 
определен със заповедта за обявяването й.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., 
посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка 
съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени 
зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие.   

 
Копие на писмото е изпратено до Община Кърджали, кметство село Глухар, 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ 
 
 
/отговорено от РИОСВ - Хасково на 17.10.2019 г./ 


