
Натурални етерични масла 



Основната дейност на „ИПАР 2015“ ООД е отглеждането и добива 
на етеричномаслени насаждения и растителна суровина – 

преработка, производство и търговия  

с етерични масла и екстракти 

 

 • 3000дка. обработваеми площи, 1800дка. от тях се стопанисват под наем 

за срок от 5 до 25 години 

• 13 постоянно заети служители и работници 

• 1100дка. насаждения с многогодишни етеричномаслени култури 

(лавандула, римска лайка, маточина и безсмъртниче) 

• 2200дка. с едногодишни култури (немска лайка, невен, кориандър, 

анасон и др.) 

 



Биологично земеделие 

Квалифицираните български фермери, 
благоприятния климат и девствени полета са 
едни от основните фактори за успешното 
производство на етерични масла в България. 
  
В последните години страната ни успя да 
измести Франция от лидерската позиция  в  
отглеждането на лавандула.   
 
Нашите лавандулови масла са високо ценени 
заради своята чистота и силно изразени 
терапевтични свойства. Извлечено чрез 
парна дестилация, маслото има наситен 
аромат благодарение на уникалните 
български почви и климат.  
 



 

• Стопанството е разположено в 
землищата на Община Руен и 
Поморие, близо до 
административния център на 
областта – гр. Бургас. 

 

• Лесен логистичен достъп с 
автомобил от град Поморие, 
Каблешково и Айтос.  

  

• Всички земеделски парцели са в 
близост до производствената база  

на макс. 10км разстояние.  

 

Местоположение 

https://www.google.com/maps/dir/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA,+8548/@42.6527417,27.3028665,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x40a69266f9fc9d91:0x400a01269bf4df0!2m2!1d27.4626361!2d42.5047926!1m5!1m1!1s0x40a42a7d148c880f:0xa00a014cd0ef080!2m2!1d27.4508881!2d42.798542


„ИПАР 2015“ ООД е член на Българска национална 
асоциация за етерични масла, парфюмерия и 
козметика и е сертифицирана за биологично 

производство на лавандула. 

• Етеричните масла са вторични метаболити на 
маслодайни растения, които са известни със своите 
ароматни и хранително-вкусови качества. 

 
• Ние култивираме, добиваме и дестилираме, за да 
запазим естествените растителни химикали с 
помощта на органични торове от водещата световна 
компания - Italpollina®. 
 
• Нашите етерични масла  имат широко приложение 
в парфюмерийната и фармацевтичната индустрия, в 
медицината и сферата на биотехнологиите.  
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Етеричномаслени култури 



 
 • 13,000м2  стопански двор ограден със стоманена ограда, нощно електрическо 
осветление, система за видеонаблюдение и охрана, входно-пропускателни 
съоръжения и постова кабина.  
 
• 780м2  административно-производствена сграда; 250м2 склад, навес за 
селскостопанска техника и инвентар, работилница и автомивка.  

 
• Дестилерията разполага с 5 дестилационни апарата всеки с обем от 5 куб.м., както 
и с един по-малък с обем от 3 куб.м. Смесителят е с работен обем от 10т. 

 
• Дестилерията има капацитет от средно 65-70 тона на ден при двусменен режим на 
работа, седем производствени цикъла на ден и 6-7 работници на смяна. 

Инфраструктура 









 
 

•  Висококачествена продукция – насаждения торени с почвени подобрители 
от доказани световни фирми като Italpollina® 

 
• Инфраструктура – една от най-модерните дестилерии в България, 
разполагаща с всички необходими разрешителни и сертификати за 
производство на етерични масла 
 
•  Дългосрочен договор с фирма BIOLANDES, Франция за изкупуване на 50% от 
годишната биопродукция на предприятието, осигуряващ устойчивостта на 
бизнеса 
 
•  Установени отношения с 30 малки земеделски производители със собствени 
насаждения и производство „на ишлеме“ за по-големи възможности за крайна 
реализация на суровината и достъп до пазара 

 
 
 
 

Конкурентни предимства 
 



 
• Аутсорсинг на дистрибуцията и свързаните с нея процеси, за по-голяма 
гъвкавост 

 
• Възможности за изкупуване на производствена суровина от други 
селскостопански производители 
 
• Продажби на дребно – доразвиване на онлайн магазина достъпен на: 
www.ipar2015.bg 
 
• Разширяване на мрежата от сътрудничества и сделки за производство „на 
ишлеме“ на сурова продукция 
 
•  Агротуризъм – органзирани посещения и турове с цел запознаване с 
производствените процеси и българските традиции в отглеждането на 
лавандула 

 
 

Бизнес перспективи 
 

http://www.ipar2015.bg/


office@ipar2015.bg 
 
 

+359 888670312 www.ipar2015.bg 

Контакти 

Село Просеник, 8548 
 общ. Руен, обл. Бургас, местност „Азмака“ 


