15 юни 2021, Стара Загора

ИЗГОТВЕН ОТ:

10:00-10.15 „Предизвикателства пред индустрията“
(Николай Вълканов, ИнтелиАгро)
10:15-10:45 „Розова кампания 2021“
(дискусия с представители на Робертет, Гален-Н и Есетере България)
10:45-11:10 „Пазар на етерични масла – перспективи и предизвикателства“
(Момчил Михов, търговски директор на Гален-Н)

11:10-11:35 „Управление на растителния отпадък от преработката на лавандула“
(Пламен Николов, изпълнителен директор на Есетере България)
11:35-11:50 „Концепция „Дестилирано в България“
(Николай Вълканов, управител на ИнтелиАгро)

С ПОДКРЕПАТА НА:

10:00-10.15 „Предизвикателства пред индустрията“
(Николай Вълканов, ИнтелиАгро)

Всички мнения и твърдения, изразени в тази и в други публикации на ИнтелиАгро, са на автора и не
представляват непременно гледните точки на Есетере България или някой от нейните директори,
служители или агенти.

Източници и методологически бележки:
1.

Износ от България на продукти с код 330129 (етерични масла,
обезтерпенени
или не, вкл. конкрет
и абсолю,
с изкл.
За целите на изследването
са събирани
вторични
данни
от на
официални източници –
и ментови)
МЗХГ, ДФЗ, НСИ, Евростат, ITC ицитрусови
др.

2.

За целите на изследването са използвани и първични данни
от дестилериите чрез
496
допитване до 109 дестилерии в страната и честота на отговор от 13%.

3.

Оценката за производството се прави на база получените първични данни за
рандеманите, данни от официалната статистика за прибран цвят и данни за
географското разпределение на продуктивните
площи;
250

4.

Изследвани през1772020 г. са следните култури: маслодайна роза, лавандула,
маточина, хизоп.
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Източници и методологически бележки:
Маслодайна роза – площи (ха) и добив
розов цвят (т)

➢ до 50% от прираста се дължи на насаждения,
създадени по европейски програми;
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Източници и методологически бележки:
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Износ на масла с код: 33012979

Източници и методологически бележки:
ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
• Резки колебания в цените;
• Свръх-производство;
• Влошен имидж на страната;
• Влошена сортова структура и загуба на сортове;
• Влошено качество на маслото;

• Липса на визия
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11:10-11:35 „Управление на растителния отпадък от преработката на лавандула“
(Пламен Николов, изпълнителен директор на Есетере България)
11:35-11:50 „Концепция „Дестилирано в България“
(Николай Вълканов, управител на ИнтелиАгро)

ИЗГОТВЕН ОТ:

10:00-10.15 „Предизвикателства пред индустрията“
(Николай Вълканов, ИнтелиАгро)
10:15-10:45 „Розова кампания 2021“
(дискусия с представители на Робертет, Гален-Н и Есетере България)
10:45-11:10 „Пазар на етерични масла – перспективи и предизвикателства“
(Момчил Михов, търговски директор на Гален-Н)

11:10-11:35 „Управление на растителния отпадък от преработката на лавандула“
(Пламен Николов, изпълнителен директор на Есетере България)
11:35-11:50 „Концепция „Дестилирано в България“
(Николай Вълканов, управител на ИнтелиАгро)

ПАЗАРЪТ НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ДЕСТИЛАТОРИТЕ НА ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ, гр. Стара Загора, 15.06.2021

ЦЕЛТА НА ТАЗИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ Е ДА ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНАТА
СИТУАЦИЯ, ПЕРСПЕКТИВИТЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПАЗАРА НА
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, С АКЦЕНТ НА ТЕЗИ, ПРОИЗВЕЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ. ТЯ
ПРЕДСТАВЯ ЕДИНСТВЕНО И САМО ГЛЕДНАТА ТОЧКА И АНАЛИЗИТЕ НА ФИРМА
ГАЛЕН-Н
ЕООД,
КОЯТО
Е
ЕДНА
ОТ
ВОДЕЩИТЕ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЕТЕРИЧНИ МАСЛА,
ФЛОРАЛНИ ВОДИ, КОНКРЕТИ, АБСОЛЮТА, СУХИ РАСТИТЕЛНИ ЕКСТРАКТИ И
ФАРМАЦЕВТИЧНИ ИНГРЕДИЕНТИ, ПРОИЗВЕДЕНИ НА БАЗАТА НА РАСТЕНИЯ.
ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТАЗИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ СА ИЗПОЛЗВАНИ ОФИЦИАЛНИ ДАННИ И
ИНФОРМАЦИЯ ОТ БЪЛГАРСКОТО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕ,
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯ
И КОЗМЕТИКА (БНАЕМПК) И ФРЕНСКАТА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПОЛИТИКИ И ПЛАЩАНИЯ
(FRANCEAGRIMER).
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I. Тенденциите на пазара на етеричните масла, с акцент на тези, произвеждани в България

От края на 2019г. и с настъпването на КОВИД пандемията в началото на 2020г.,
световния пазар на етеричните масла преживява сериозно забавяне на потреблението,
в частност в секторите „Козметика” и „Парфюмерия“, които бяха особено засегнати.
Сред основните причини довели до тази ситуация могат да бъдат отбелязани следните:
➢ Козметичните и парфюмерийните продукти не са считани за стоки от първа
необходимост;
➢ Затваряне на безмитните магазини по летища и пристанища по цял свят поради
невъзможност за пътуване;
➢ Затваряне на търговски центрове и специализирани магазини заради пълен или
частичен локдаун в държавите по цял свят;
➢ Силно изразено забавяне на туристическата индустрия и почти пълно спиране на
туристическите пътувания.
От друга страна, сектор „Ароматерапия“ е на противоположния полюс, със значителен
растеж, особено с увеличаването на продажбите на етерични масла, с доказани
антисептични свойства, като чаено дърво, равинсара, евкалипт, мащерка, тамян и т.н..
Атрактивността на природни и производни продукти, отчетена през последните години
сред потребителите, нарасна допълнително по време на Ковид пандемията.
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ii. общ преглед на етеричните култури и масла, отглеждани и произвеждани в българия
през 2020г. и 2021г. се наблюдава известна тенденция на забавяне на засяването
на нови площи при основните етеричномаслени култури, отглежани в българия, в частност
розовите
и
лавандуловите
насаждения,
но
това
забавяне
се
компенсира с увеличаване на обемите продукция, получена от площите,
засети през 2018г. и 2019г., които достигнаха плододаваща възраст. при други
второстепенни култури като маточина, римска и немска лайка и бял равнец
се
наблюдава
трайно
намаление
на
засетите
и
култивирани
площи.
гореизложеното е в противоречие с факта, че при почти всички произведени
продукти от тези култури и насаждения се наблюдава тенденция за траен спад на цените,
сериозно свръхпроизводство, с големи непродадени количества от предходни години и
кампании, към които ще се прибавят новопроизведените количества от реколта 2021.
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Производство на
Маслодайна роза от
реколти `2018 и `2019
Маслодайна роза

Реколтирани площи (декари)

Среден добив (кг/дка)

Производство (тона)

2018

2019

Изм.2019/2018

2018

2019

Изм.2019/2018

2018

2019

Изм.2019/2018

42790

45630

6,6%

339

292

-13,9%

14 483

13 306

-8,1%

Засадените площи с маслодайна роза през 2019г. нарастват с 5,7% спрямо 2018г.,
а реколтираните – с 6,6%. наблюдава се намаление на производството на розов цвят с 8,1% (до
13 306 тона), поради понижение на получения среден добив с 13,9%. законът за маслодайната

роза, приет и влязъл в сила през 2020г., създаде националния електронен регистър на
розопроизводителите и розопреработвателите. през 2021г., в него са вписани 2894
розопроизводители, които отглеждат 45 хиляди декара с насаждения с роза дамасцена и
роза алба и 51 розопреработватели, които управляват 48 обекта. поради липсва на
договори на розопроизводители с розопреработватели, тази година се наблюдава помалък натиск от количества розов цвят, в сръвнение с предходни години.
от произведени 14 300 тона розов цвят през 2020г., са преработени
над 13 500 тона, което представлява 95% от произведената суровина. средният добив от
розов цвят е 315 кг/дка, а средната изкупна цена е 2,04 лева/кг.
НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ДЕСТИЛАТОРИТЕ НА ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ, гр. Стара Загора, 15.06.2021

За реколта 2021 допълнително може да се отбележи злободневния
проблем, свързан с хроничната липса с работна ръка. през миналата година,
която беше по-скоро изключение заради ковид пандемията, много от
сезонните работници не можеха да заминат в чужбина или се бяха прибрали
от там, което веднага се отрази позитивно на пазара на
труда. но тази година, проблемът се завърна с пълна сила. в тази връзка,
трябва да се изготвят и предложат насоки и инициативи за
регулиране на временната заетост на работната ръка.
Българското производство на розово масло се оценява на 3000 кг през
2019г., а през 2020г. на около 3500 кг . годишният световен пазар на този
продукт е около 4000 кг, като се счита, че българското розово масло
държи около 50% този пазар или около 2000 кг. годишно.
в последните години е налице трайно свръхпроизводство, което се дължи, на
няколко комбинирани фактора:

➢ КОВИД пандемията, която сви драстично потреблението на луксозни продукти, съдържащи
Българско розово масло;
➢ Изключително високите цени от 2015г. до 2017г. на Българското розово масло и липсата на
перспектива за стабилност и сигурност за този продукт, принудиха много парфюмеристи и
специалисти по развойна дейност в парфюмерийните и козметични компании да търсят
негов заместител, за голям брой от новите си луксозни парфюмерийни и козметични
проекти;
➢ Лавинообразното нарастване на розовите насаждения след 2015г.;
➢ Компрометираното име и накърнена репутация на Българското розово масло от страна на
недоброжелателни производители, с цел реализиране на огромни печалби при високите
ценови нива, комбинирани с липса на достатъчни налични количества в периода от 2015г.
до 2018г.;
➢ Големи слабости в маркетинга и рекламата на Българското розово масло на международни
изложения и форуми, за което допринесе и Ковид пандемията с невъзможността за
провеждане на специализирани изложения и тематични конгреси и срещи;
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➢ Предоставяни държавни помощи за преработка на цялото произведено
количество розов цвят;
➢ Конкурентният натиск от страна на Турция, която е наш основен конкурент по
тези продукти, е много осезаем, както при маслото, така и при другите продукти
от роза, като розовия конкрет и розовото абсолю. Това се дължи, от една страна
на рекордно ниската стойност на турската лира, която формира много ниска
себестойност на изкупните цени и производствените разходи и, от друга страна,
на непазарните условия, които обуславят и регулират този сектор там.
Средната продажна цена на Българското розово масло на външните пазари
спада почти двойно от 2016г., когато е пикът от почти 12 000 евро на кг., до днес,
когато цената е наполовина, около 6000 евро на килограм, с продължаваща
низходяща средносрочна тенденция. Биопроизводството се продава около 20% поскъпо от конвенционалното производство. При другите розови продукти,
негативния тренд е също на лице, но с по-малка амплитуда на спада.
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Положителните фактори за сектора
➢ Изготвяне и прилагане на провизиите на Закона за маслодайната
розата, който спомогна да се намали хаоса в сектора, въпреки
всичките констатирани недостатъци при прилагането му;
➢ Придобиване на европейски знак за качество (ЗГУ) от определен
брой производители на розово масло, което спомогна да се добави
допълнителна стойност на този тип розово масло;
➢ Търсене на подкрепа от ЕК за прилагане на извънредна мярка при
производители без договори с преработвател - бране на зелено част от насажденията да бъдат изцяло изрязани, което от една страна
ще ги подмлади, а от друга, за няколко години, ще намали натиска от
прекалено много суровина, която не може да бъде обработена.
.
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ПРИ НАСАЖДЕНИЯТА ОТ ЛАВАНДУЛА, ПРИ БЪЛГАРСКОТО ЛАВАНДУЛОВО МАСЛО И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ

Производство на
Реколтирани площи (дка)
Среден добив (кг/дка)
Производство (тона)
ЛАВАНДУЛА, ТЕНДЕНЦИИТЕ
СА ПОДОБНИ НА ТЕЗИ,
ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РОЗАТА, НО
В МНОГО, МНОГО ПО-ГОЛЯМ
Лавандула от
МАЩАБ.
ПРИ
НАСАЖДЕНИЯТА ОТ ЛАВАНДУЛА, ПРИ БЪЛГАРСКОТО ЛАВАНДУЛОВО МАСЛО И ДРУГИ ПРОДУКТИ
реколти
`2018
и `2019
2018
2019 СА ПОДОБНИ
Изм.2019/2018
2018 ОТНАСЯЩИ
2019
Изм.2019/2018
2018
2019
Изм.2019/2018
ОТ ЛАВАНДУЛА, ТЕНДЕНЦИИТЕ
НА ТЕЗИ,
СЕ ДО РОЗАТА,
НО В МНОГО,
МНОГО
ПО-

ГОЛЯМ МАЩАБ.
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При насажденията от лавандула, при българското лавандулово масло и други продукти от лавандула, тенденциите
са подобни на тези, отнасящи се до розата, но в много, много по-голям мащаб.

добитото количество лавандулов цвят през 2019г. бележи ръст от 49,9% на годишна база, до 51 681
тона, основно вследствие на голямото увеличение на реколтираните площи с 41,2%. при средния
добив също е налице повишение с 6,1%. към днешна дата, засетите площи се оценяват на 180 000 дка.,
основно в северна и североизточна българия. традиционните площи засети със зърно се превърнаха в
едни големи лавандулови плантации, като паралелно се създадоха и преработвателни мощности за
изваряване на реколтираната лавандула. за съжаление, това увеличение е хаотично, пряк резултат от
инвестиционните намерения на земеделски стопани, които търсят по-добра печалба от тази при
традиционните зърнени култури и, които нямат достатъчен опит с подобен тип култура.
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Българското производство на лавандулово масло расте постоянно, като през
2019г. то се оценява на приблизително 300 тона, а през 2020г. дори над 400 тона.
Това се случи въпреки, че 2020г. не беше година с добър рандеман, но това беше
компенсирано с получените обеми от по-големия брой на реколтираните площи.
Налице е огромно свръхпроизводство, с големи преходни годишни количества.
Тази сложна пазарна ситуация се дължи на няколко комбинирани фактора:
➢ Много високите продажни цени през 2017 - 2018г., феномен, който предизвика
огромно нарастване на лавандуловите насаждения и прилежащи
преработвателни мощности;
➢ Обявяване на тази култура като приоритет при предоставените европейски
помощи за създаване на насаждения и преработвателни мощности, в нетипични
и нетрадиционни за лавандуловите насаждения области и региони на България,
като Североизточна България;
➢ Нарастващо производство при конкурентните държави-производителки, като
Франция (с 130т. произведено лавандулово масло през 2020г.), Китай, Румъния,
Гърция, Турция и т.н..
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Средната продажна цена на Българското лавандулово масло на
външните пазари спада драстично от 2017г.-2018г., когато е пикът от
почти 110-120 евро на кг. до днес, когато международната цената за
ISO качество лавандулово масло е около 45 евро на килограм, с
продължаваща низходяща краткосрочна и средносрочна
тенденция. Като цяло, пазара се характеризира с хаотичност, като
при по-нискокачественото масло се реализира и по-ниски цени,
защото има много производители готови да продадат маслото си на
каквато и да е цена, само и само да се отърват от него!
Биопроизводството се продава около 20% по-скъпо от
конвенционалното производство.
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След реколта 2020 може да се отбележи ръст на реализираните
обеми лавандулово масло, което се дължи на:
➢ Много ниските продажни цени, комбинирани с добро качество на
продукта;
➢ Ценовите нива на лавандуловото масло подтикват много
исторически потребители на лавандиново масло да се
преориентират към Българското лавандулово масло;
➢ КОВИД пандемията допълнително увеличи търсенето на
лавандулово масло за ароматерапия, предвид успокояващия ефект
на това масло върху човешкото тяло и психика;
➢ Продукцията на нашия най-голям пряк конкурент - Франция –
традиционно държи значително по-високи ценови продажни нива.
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Възможност за регулиране на сектора
Предложение за изготвяне на Закон за лавандулата, по подобие на
този за маслодайната роза;
Изготвяне на проектно досие за кандидатстване за придобиване на
европейски знак за качество (ЗГУ) от определен брой традиционни
производители на лавандулово масло от Южна България, което ще
добави допълнителна стойност на определено количество и
качество от този тип продукт;
Диференцирана ставка за качествените лавандулови масла, в
сравнение с тези, с по-ниско качество;
Търсене на подкрепа от ЕК за мерки за конверсия на лавандуловите
насаждения, с цел намаляване на сегашния огромен пазарен
натиск.
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Насаждения от Маточина, Немска и Римска Лайка и бял равнец,
както и произведеното от тях етерично масло
Основната тенденция при тези тип насаждения е, че след бума на тези култури
през 2017г.-2018г, засетите и култивирани площи намаляват прогресивно, с
тенденция за траен спад на цените. Налично е известно количество непродадена
продукция от предходни години и кампании, към които ще се прибавят
новопроизведените количества от реколта 2021.
Средните продажни цени на Българското маточиново масло на външните пазари
спада значително от 2016г.-2017г., когато е пикът от почти 2800 евро на кг. до днес,
когато международната цена е под 1000 евро на килограм.
Средните продажни цени на външните пазари на Българското масло от лайка
(немска и римска) и на маслото от бял равнец са спаднали с около 25-30 % в
сравнение с 2017г.-2018г и са в интервал от 800-1000 евро на на килограм.
Биопроизводството се продава около 20% по-скъпо от конвенционалното
производство.
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III. Перспективи пред производството на етерични масла в България
Краткосрочната до средносрочна перспектива за производството на етерични масла
в България не е оптимистична към днешна дата поради следните факти:
➢ Огромно количество на засети и култивирани площи с основните етеричномаслени култури;
➢ Увеличаващо се свръхпроизводство на съответните етеричномаслени продукти,
което представлява голяма опасност за развитието за целия ни бранш.
➢ Натрупване на големи непродадени количество продукти, които тежат и сриват
продажните цените на продуктите ни;
➢ Намаляване на получената добавена стойност и съответно на печалба от
продукцията ни, което компрометира развитието и качеството на нашите
инвестиции в производствени мощности и работна сила.
➢ Създаден е хаос на пазара при предлагането на продукти, предвид факта, че
много производители предлагат стоката си на каквато и да е цена, само и само да
могат да получат средства, за покриване на разходи, заеми и др.
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IV. Възможни мерки за излизане от тази трудна ситуация за производството и
предлагането на етерични масла в България
Изготвяне и приемане на съвместен подход при предлагането на международния пазар
на етерични масла в България, кординиране на позицията ни с методи, които не
противоречат на правила на Европейския съюз за конкуренция и свободна търговия;
Работа с държавните институция за намиране на лостове и инструменти за регулиране
на производството на етерични масла и отглеждането на етеричномаслени култури;
Създаване на рекламна стратегия, изразяваща се в конкретни кампании за промоция и
реклама на нашите продукти по различни целево насочени канали – интернет, медии и
физическо присъствие, на базата на проекти с европейско или национално финансиране:
❑ Специализирани изложения, конгреси и тематични срещи;
❑ Промоция на нашите качествени продукти с целево определяне на заинтересованите
групи клиенти и конкретни инструменти и начини за достигане до тях.
Целенасочено лобиране в различни международни организации и издигане на
независими български представители в управителните тела на тези организации.
НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ДЕСТИЛАТОРИТЕ НА ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ, гр. Стара Загора, 15.06.2021
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ИЗГОТВЕН ОТ:

10:00-10.15 „Предизвикателства пред индустрията“
(Николай Вълканов, ИнтелиАгро)
10:15-10:45 „Розова кампания 2021“
(дискусия с представители на Робертет, Гален-Н и Есетере България)
10:45-11:10 „Пазар на етерични масла – перспективи и предизвикателства“
(Момчил Михов, търговски директор на Гален-Н)

11:10-11:35 „Управление на растителния отпадък от преработката на лавандула“
(Пламен Николов, изпълнителен директор на Есетере България)
11:35-11:50 „Концепция „Дестилирано в България“
(Николай Вълканов, управител на ИнтелиАгро)

Пламен Николов, Есетере България ЕООД

„УПРАВЛЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ ОТПАДЪК ОТ ПРЕРАБОТКА
НА ЛАВАНДУЛА“

Пламен Николов,
Есетере България
ЕООД

Есетере България
▪

2015 година

- основаване на компанията.
▪

2016 година

- откриване на първи производствен цех на дестилерията;

- дестилация на маточина и лавандула.
▪

2016 - 2021 година

- дестилация на: лавандула, маточина, бял равнец, чубрица, лайка,
хвойна, тамян, смирна, канела и др.
▪

2021 година – три дестилационни цеха с 38 дестилационни апарата, с
мощност 224 м3.

Справяне с остатъчната (преработена) тревна маса
след дестилация през годините
▪

2016 и 2017 г. - първи сблъсък с трудностите при предаване на отпадъка
от суровините в края на дестилационния сезон.

- Решение - транспортиране от Добрич до Нови Пазар – 64 км.
▪

2018, 2019, 2020 г. - предаване на отпадъка на Регионално общинско
депо за неопасни отпадъци при с. Стожер.

▪

2020 г. – предадени са 4 160 тона тревен отпадък на депото в с. Стожер.

▪

През 2021 г. – поставени са условия от Община Добрич, свързани с вида
на дестилираните суровини и е заложен лимит на количествата за
предаване – депото няма достатъчно капацитет да приеме отпадъка.

От създаването на Есетере досега са предадени общо 11 235 тона тревен
отпадък.

В търсене на дългосрочно и устойчиво
решение за справяне с отпадъка
1. Използване на тревните остатъци от дестилация в помощ на животновъдите.
- не всеки тревен отпадък е приемлив за тази цел;
- няма ясно регламентирани условия;
- изисква се транспортно разрешително от РИОСВ.
2. Пелетизиране на отпадъка.
- предложение за изработка на пелети, които да се използват като алтернативно гориво за нуждите
на производството в Есетере или други фирми.
3. Компостиране на отпадъците от тревни суровини.
- необходима площ за компостиране;
- разходи по изграждане и експлоатация;
- лимит на получения компост, който трябва да се върне обратно на нивите;
- търсене на пазар за останалото количество – не е популярно, няма търсене.

Класификация на производствените отпадъци
съгласно наредба 2/23.07.2014 на МОСВ
•

2017 година

•

– Есетере притежава Код 02 01 03 Отпадъци от растителни тъкани; Код 02 03 04 Материали,
негодни за консумация и преработване.

•

2018 година

•

- първа проверка от експерти на РИОСВ Варна по фактори Отпадъци и Опасни химични
вещества и смеси (ОХВС); Проверката минава без забележки по фактор Отпадъци.

•

2019 година

•

- втора проверка от РИОСВ Варна по фактори Отпадъци, ОХВС, Въздух, Води;

•

- забележката от РИОСВ – класификацията на отпадъци не е коректна и получаваме
предписание да бъде извършена отново класификация на Код 02 03 04, който да обедини
всички отпадъци от предходните два кода.

•

2020 година

•

- Есетере намира приложение на отпадъка в преработката му за производство на
топлоенергия, но има разминаване между препоръчания код от РИОСВ и кода на приемащото
съоръжение за преработка.

Есетере България с отговорност към природата

▪

Използване на природен газ за целите на производството с цел
минимизиране на вредните емисии във въздуха.

▪

Разделно изхвърляне на отпадъците.

▪

Вътрешнофирмени кампании на екологични теми – разделно събиране и
рециклиране.

▪

Минимизиране на използването на пластмасови изделия.

▪

Фирмен кетъринг в биоразградими кутии.

▪

Офисни консумативи от рециклирани материали.

▪

Планирано изграждане на пречиствателно съоръжение на отпадъчните
води.
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11:10-11:35 „Управление на растителния отпадък от преработката на лавандула“
(Пламен Николов, изпълнителен директор на Есетере България)
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МИСИЯ

•

Устойчиво развитие на етеричномасления сектор в България

•

ВИЗИЯ

Общи стандарти
•

•

Представителност
•

•

Саморегулация

Позитивен имидж

Активна комуникация
•

Прозрачност

ДЕСТИЛАТОРИ НА ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ
•

Производители

•

Търговци

•

- контрол на
посадъчния материал;

•

- гарантирано качество

•

- стандартизирани
продукти

•

- справедлива цена

•

- добър имидж

•
•

•

- контрол при
отглеждането;
- контрол при
прибирането;

Защо да участвам?

✓За да имам дългосрочна предвидимост и стабилност.
✓За да защитя справедлива цена на труда си и на своите контрагенти.
✓За да защитавам интересите на гилдията, които са и мои интереси.

✓За да имам глас във вземането на решения, които ме касаят.

ВЪПРОСИ?

