
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК 
 
 

 

ДОКЛАД 
 

От Роман Алексеев Желев, като представител на Групата съветници от ПП 
„ГЕРБ“, при Общински съвет Казанлък 

 
по чл.64, ал.6 от Правилника за устройството и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
 
 
Относно: Приемане на Декларация за подкрепа на българските етерични масла. 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ , 

 
 

МОТИВИ: 
По повод все по-широко тиражирания в публичното пространство въпрос за 
категоризацията на българските етерични масла в следствие на нововъведения, 
предвидени от страна на ЕС, и информацията от кмета на Община Казанлък Галина 
Стоянова за получено в Община Казанлък писмо от кмета на гр. Грас, Франция, Жером 
Вийо по темата, ние, групата общински съветници от ПП ГЕРБ, заявяваме несъгласието 
си с намерението на ЕС да промени категорията на етеричните масла. 
Припомняме, че в района на Долината розите на розите са засадени хиляди декари с 
маслодайна роза и лавандула. Десетки са розоварните и инвеститорите тук, което е и знак 
за качество и престиж.  
България е най-големият производител на розово масло, формирайки над 50% от пазара 
на същото; най-голям производител сме и на лавандулово масло. Страната ни е еталон за 
качество при производството на етерични масла.  
В годините ПП ГЕРБ направи редица постъпки, за да се защити българското розово 
масло, в т.ч. бе изготвен и приет в НС Закон за маслодайната роза. ПП ГЕРБ и в частност 
ние, общинските съветници от групата на ПП ГЕРБ в Общинския съвет в Казанлък, 
винаги сме заставали на страната на производителите и преработвателите от региона, за 
да се развива регионът ни и за да жив поминъкът ни.  
Розовото масло е един от символите на България и всички ние, общинските съветници 
от ПП ГЕРБ, декларираме своите воля, желание и готовност да защитим родните 
етерични масла пред ЕК. 
Предвид на изложеното, предлагаме на Общински съвет Казанлък да приеме Декларация 
за подкрепа на българските етерични масла. 
 
 
 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Казанлък 
 
 
 
РЕШИ: 

 
Приема Декларация  за подкрепа на българските етерични масла. 
 
 
 
 
Представям доклада в електронен вид. 

 
Адресати на акта: Областен управител на област Стара Загора и Министерство на 
земеделието. 

 
Докладчик при разглеждане на заседание на общински съвет: Роман Алексеев 
Желев. 
 
 
 
 
 
С уважение,  
 
20.02.2023 г. 
 



 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК 
за подкрепа на българските етерични масла 

 
Приета с Решение ……….. 

 
 
 
НИЕ общинските съветници от Общински съвет Казанлък: 
 
- категорично се противопоставяме на намерението на ЕС да промени категорията на 
етеричните масла, в т.ч. розовото и лавандулови масла, като ги причисли в категорията 
„смеси - опасни вещества”; 
 
- настояваме да продължи приемането на етеричните масла като „вещества” и 
непреминаването им в други режими съгласно съответния Регламент на ЕК;  
 
- заставаме зад позицията на държавата, заявена от служебния министър на земеделието 
Явор Гечев в ефира на БНР в предаването  „Денят започва с Георги Любенов”, излъчено 
на 19.02.2023 г., и по време на Деветата среща на земеделските производители, състояла 
се на 15.02.2023 г. в с. Овощник, общ. Казанлък, а именно: „България е твърдо против и 
няма да допусне приравняването на етеричните масла като химически продукти. 
Страната ни не би се примирила с това…Ние имаме редица инструменти за 
противодействие и ще отстояваме запазване на поминъка ни…Министерство на 
земеделието подготвя тежка и остра позиция, която ще изпратим до всички депутати в 
ЕП…”; 
 
- даваме подкрепата си на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова да защитава 
производството на етерични масла като отстоява позиция, че са химически вещества, а 
не опасни смеси;  
 
- ще отстояваме правото на страната ни, и в частност на българските розопроизводители 
и розопреработватели, да продължат да произвеждат етерични масла и да бъде запазен 
поминъка на хората от региона и на България;  
 
- ще бъдем непримирими към всеки, дръзнал да „заличи” и „обезцени” поминъка на 
нашия регион, каквито са розовото и лавандулово масла.  
 
 


