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Изх.№ ПД-434/17.06.2013г. 

 

 

До 

Паулина Емилова 

 

 

Относно: Засаждане на етерично- маслена култура Маточина сорт Куедлинбургер в 

имот  №034009. площ 52,896 дка, НТП нива, в землището на с.Конуш, общ.Хасково 

  

 

Уважаема г-жо Емилова, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-434/13.06.2013г. на РИОСВ-Хасково за 

засаждане на етерично- маслена култура Маточина сорт Куедлинбургер в имот  №034009. 

площ 52,896 дка, НТП нива, в землището на с.Конуш, общ.Хасково, на основание чл.6а от 

Наредба 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., изм. и доп., бр. 94 

от 30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 

 

Засаждане на етерично- маслена култура Маточина сорт Куедлинбургер в имот  №034009. 

площ 52,896 дка, НТП нива, в землището на с.Конуш, общ.Хасково попада в обхвата на 

чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

 

Съгласно внесената документация, инвестиционното предложение предвижда засаждане 

на етерично-маслена култура Маточина сорт Куедлинбургер (Melissa officinalis сорт 

Quedlinburger) на площ от 52дка. Растението е многогодишно, отглежда се между 5 и 7 

години на една площ. Засаждането ще става на редове през 70см междуредия и 15-18см 

разстояние  между растенията. Засаждането се извършва с разсад с разсадосадачна 

машина, теглена от трактор. По време на растежа се извършват следните обработки: 

окопаване-  извършва се с окопен култиватор, окопна многоредова фреза или на ръка с 

мотика; поливане –ще се извършва от поливна стационарна дъждовална система с 

разпръсквачи, захранвани с една или две помпи от канал за вода; косене –извършва се с 

косачка или на ръка със сърпове, докато растението е със слаба коренова система. 

Окосената маточина се транспортира до склад за изкупуване на зелена(свежа) маточина 

или до център с дестилерия, където се извлича етерично масло. Инвестиционното 

предложение ще се реализира след одобрение на проект по  Програма за развитие на 

селските райони 2007-2013 г. по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“. 

Ще се ползва съществуващата инфраструктура. Не се очаква генериране на отпадъци. 

 

Съгласно представената информация, имота, в които ще се реализира инвестиционното 

предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии.   

Имот № 034009, площ 52,896 дка, НТП нива, в землището на с.Конуш, общ.Хасково не 

попада в обхвата на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. В близост до 



имота е разположена защитена зона BG 0001034 „Остър камък” приети от МС с 

Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 

 

След преглед на представената информация относно характера и местоположението на 

настоящото инвестиционно предложение бе установено, че същото е извън обхвата на 

чл.2, ал.1 от Наредбата по ОС.  

 

Така заявените дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на 

Приложения № 1 и № 2 от ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от 

ЗООС процедури по ОВОС или екологична оценка.  

 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитена зона BG 0001034 „Остър камък”. 
 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 

заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е 

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

 

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение 

и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, 

предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на 

някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят 

е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 
 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 

 

 


