
ДО  

КАТЯ ИВАНОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Във връзка с правомощията ни като общински съветници  на основание чл. 8, ал.22(2) от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Братя Даскалови, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация и чл. 33, ал. 1, т. 2 и т.3 от 

ЗМСМА, предлагаме  

Общински съвет - Братя Даскалови да приеме следната декларация и да бъде изпратена до 

президента, министър-председателя, министрите  на околната среда и водите, 

енергетиката и здравеопазването, както и до областните управители на Стара Загора и 

Пловдив 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

на Групата  „БСП за България“ в Общински съвет – Братя Даскалови 

Прочетена от Никола Будаков – председател на Групата 

 

Относно: Инвестиционно намерение за изграждане на кариера за добив на варовици 

от „Агро Ерг“ ЕООД в концесионна площ „Орманите“ на територията на село 

Тюркмен, община Брезово, област Пловдив 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

След като се запозна с инвестиционните намерения на „Агро Ерг“ ЕООД за изграждане на 

кариери за добив на варовици в концесионна площ „Орманите“ (244,179 дк) на 

територията на с.Тюркмен, община Брезово, област Пловдив, Общински съвет – Братя 

Даскалови изразява своето дълбоко безпокойство и притеснение относно предмета на 

същото, както и възможните негативни последици върху природата, живота и здравето на 

жителите на с.Тюркмен, съседните села в община Брезово и в община Братя Даскалови. 

Община Братя Даскалови  е известна с чистата си природа, районът е подходящ за 

развитие на розопроизводството, лозарството, овощарството, пчеларството, 

животновъдство,  екологичното земеделие и селски туризъм. 

Инвестиционното намерение изцяло противоречи на приетия с Решение  №327,  от 

28.07.2022 год.  План за интегрирано развитие на община Братя Даскалови за периода 

2021 г.-2027 г.  



Споменатото инвестиционно намерение противоречи както на Визията за развитие на 

община Братя Даскалови: „Устойчиво развиваща се община с условия за икономически 

растеж, перспективи за реализация на своите жители, чиста природа, качествена среда за 

живот и съхранена култура“, така и на Стратегическите цели, а именно: 

  цел 1: „Осигуряване на предпоставки за развитие на местната икономика, включително и 

чрез политики за подобряване на административното управление и обслужване“; 

 цел 2: „Изграждане на съвременна и качествена инфраструктура, благоустроена жизнена 

среда и качествено образование и здравеопазване“;  

цел 3: „Съхраняване на околната среда и развитие на културните дадености“.  

Убедени сме, че инвестиционното предложение поставя под риск  съществуването и 

развитието на селското стопанство и преработвателната промишленост, които са сред 

основните поминъци на населението в общината. 

Убедени сме, че животът, здравето и поминъкът на населението са от първостепенно 

значение  и не желаем в никакъв случай община Братя Даскалови от селскостопански 

район с екологично земеделие, с редица защитени видове животни и птици и с потенциал 

за развиващ се туризъм, да бъде превърната в място за добив на строителни материали. 

Добиването на подобни строителни материали се реализира чрез използването на взривни 

материали, което от своя страна ще доведе до екологична катастрофа с непоправими 

последици за живота и здравето на населението в нашата община. Ще се замърсят 

подпочвените води на с.Тюркмен и близките селища, защото теренът е в непосредствена 

близост до вододайната зона на селото. Тази кариера се намира само  на 800 метра от 

братядаскаловското село Гранит и на 400 метра от брезовското село Тюркмен  и на 2-3 км 

от село Братя Даскалови. 

Напомняме на Министерството на енергетиката, на РИОСВ-Пловдив и „Агро Ерг“ ЕООД, 

че териториите, в които се предлага кариерата, попада съгласно приетия Общ  

устройствен план на община Брезово в зона за земеделски и пасищни земи, в която е 

забранена промяната на предназначението на земята. 

Териториите, в  които се предлага кариерата, също попадат в непосредствена близост до 

газопровода и нефтопровод и потенциална взривна дейност застрашава изправността на 

газопровода и нефтопровода, което е заплаха за сериозна екокатастрофа. 

Настояваме да не бъде сключван концесионен договор за добив на варовици и изграждане 

на кариери за добив на варовици между „Агро Ерг“ ЕООД и Министерството на 

енергетиката в местността „Орманите“, с.Тюркмен и предприемане на спешни мерки от 

компетентните държавни органи за недопускане сключване на концесионен договор. 

Заявяваме своята решителност за предприемане на всички възможни законови действия, 

които ще бъдат насочени срещу сключване на концесионен договор  за добив на варовици 

и предмета на инвестиционни намерения на „Агро Ерг“ ЕООД и Министерството на 

енергетиката в местността „Орманите“, с.Тюркмен. 



 

Предоставям на вниманието на общинските съветници и текста на писмото до 

цитираните по-горе получатели: 

 

ДО  

РУМЕН РАДЕВ 

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ДО 

ГЪЛЪБ ДОНЕВ 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ДО 

РОСИЦА КАРАМФИЛОВА 

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 

ДО 

РОСЕН ХРИСТОВ 

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

 

ДО 

АСЕН МЕДЖИДИЕВ 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

ДО 

ИВАН ЧОЛАКОВ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТ.ЗАГОРА 

 

ДО 



АНГЕЛ СТОЕВ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Изпращаме ви  Декларацията, гласувана от Общински съвет – Братя Даскалови, относно 

внесено Инвестиционно намерение за изграждане на кариера за добив на варовици от 

„Агро Ерг“ ЕООД в концесионна площ „Орманите“ на територията на село Тюркмен, 

община Брезово, област Пловдив, приета с тревога и безпокойство за нашия район. 

 

Д ЕК Л А Р А Ц И Я 

След като се запозна с инвестиционните намерения на „Агро Ерг“ЕООД за изграждане на 

кариери за добив на варовици в концесионна площ „Орманите“ (244,179 дк) на 

територията на с.Тюркмен, община Брезово, област Пловдив, Общински съвет – Братя 

Даскалови изразява своето дълбоко безпокойство и притеснение относно предмета на 

същото, както и възможните негативни последици върху природата, живота и здравето на 

жителите на с.Тюркмен, съседните села в община Брезово и в община Братя Даскалови. 

Община Братя Даскалови  е известна с чистата си природа, розопроизводството, 

лозарството, овощарството, екологичното земеделие и туризъм. 

Инвестиционното намерение изцяло противоречи на приетия с Решение  №327,  от 

28.07.2022 год.  План за интегрирано развитие на община Братя Даскалови за периода 

2021 г.-2027 г., а именно на Стратегическата цел  1: „Постигане на балансирано 

икономическо развитие, основано на местните традиционни производства и използване на 

потенциала на богатото културно историческо наследство на общината“ и на 

Стратегическа цел 2: „ Развитие техническата инфраструктура в общината и подобряване 

на жизнената среда, отчитайки ефекта върху околната среда“.  

Убедени сме, че инвестиционното предложение поставя под риск  съществуването и 

развитието на селското стопанство и туризма в района, които са сред основните поминъци 

на населението в общината. 

Убедени сме, че животът, здравето и поминъкът на населението са от първостепенно 

значение  и не желаем в никакъв случай община Братя Даскалови от селскостопански 

район с екологично земеделие, с редица защитени видове животни и птици и с тенденция 

за развиващ се туризъм, да бъде превърната в място за добив на строителни материали. 

Добиването на подобни строителни материали се реализира чрез използването на взривни 

материали, което от своя страна ще доведе до екологична катастрофа с непоправими 

последици за живота и здравето на населението в нашата община. Ще се замърсят 



подпочвените води на с.Тюркмен и близките селища, защото теренът е в непосредствена 

близост до вододайната зона на селото. Тази кариера се намира само  на 800 метра от 

братядаскаловското село Гранит и на 400 метра от брезовското село Тюркмен  и на 2-3 км 

от село Братя Даскалови. 

Напомняме на Министерството на енергетиката, на РИОСВ-Пловдив и „Агро Ерг“ ЕООД, 

че териториите, в които се предлага кариерата, попада съгласно приетия Общ  

устройствен план на община Брезово в зона за земеделски и пасищни земи, в която е 

забранена промяната на предназначението на земята. 

Териториите, в  които се предлага кариерата, също попадат в непосредствена близост до 

газопровода и нефтопровод и потенциална взривна дейност застрашава изправността на 

газопровода и нефтопровода, което е заплаха за сериозна екокатастрофа. 

Настояваме да не бъде сключван концесионен договор за добив на варовици и изграждане 

на кариери за добив на варовици между „Агро Ерг“ ЕООД и Министерството на 

енергетиката в местността „Орманите“, с.Тюркмен и предприемане на спешни мерки от 

компетентните държавни органи за недопускане сключване на концесионен договор. 

Заявяваме своята решителност за предприемане на всички възможни законови действия, 

които ще бъдат насочени срещу сключване на концесионен договор  за добив на варовици 

и предмета на инвестиционни намерения на „Агро Ерг“ ЕООД и Министерството на 

енергетиката в местността „Орманите“, с.Тюркмен. 

 

Приложение: Инвестиционното намерение, цитирано в Декларацията 

 

За Общински съвет- Братя Даскалови 

Катя Иванова 

Председател 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

НИКОЛА БУДАКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ГРУПАТА „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 


