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Уважаеми колеги,
Предоставяме на Вашето внимание данни за фирма „ИПАР 2015“ ООД,
която изяви своето желание за членство в БНАЕМПК..
Фирма „ИПАР 2015“ ООД е български производител на натурални
етерични масла. Съвременните производствени и технологични схеми, заложени
в работния процес, гарантират високо качество на произведената от тях
продукция.
Фирмата е основана и започва дейност през 2015 г. Притежава собствени
масиви от етерично маслени култури (лавандула, бял равнец, маточина,
безсмъртниче, римска и немска лайка) и собствена база за дестилация.
Лавандуловите насаждения са разположени основно в землището на с.
Просеник, общ. Руен, обл. Бургас. Другите масиви се намират в землищата на с.
Трънак, с. Белодол и с. Бата. В резултат на направените проучвания е
установено, че регионът предлага оптимални почвени и климатични условия за
отглеждане на лавандула и други етерично-маслени растения и получаването на
висикокачествени етерични масла от тях.
„ИПАР 2015“ ООД постоянно разширява масиви от етерично-маслените
култури като лавандула, бял равнец, безсмъртниче, римска и немска лайка,
маточина и др. Във фирмата работят 20 постоянно заети лица, като всяка година
се назначават около 40 други лица и се търсят варианти за устойчивост,
добавена стойност и запазване на работната ръка чрез подбиране на култури и
сортове в стопанството за максимално уплътняване на възможно най-дълъг
период. Тенденцията е да се назначат 100 лица на постоянен трудов договор.

„ИПАР 2015“ ООД се опитва да създаде комплекс, който не само да
произвежда висикачествени биологични етерични масла, но и да бъде
привлекателен център за туристи, предвид близостта на курортния комплекс
„Слънчев бряг“, намиращ се между северната и южната част на българската
черноморска ривиера.
Кандидатурата на фирма „ИПАР 2015“ ООД за членство в БНАЕМПК ще
бъде обсъдена и гласувана от членовете не Управителния съвет на предстоящото
тяхно заседание.

