
14 Март 2018 г., гр.Пазарджик 



На 30 Ноември 2017 г. „ОГНЯНОВО - К“ АД сключи договор за 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. С тази стъпка успешно приключи етапът на 
кандидатстване по процедура “Енергийна ефективност за 
малките и средни предприятия”, стартиран от дружеството през 
месец юни 2016 г. 

Договорът е сключен във връзка с изпълнението на проект 
“Енергийна ефективност за по-добра 
конкурентоспособност” и е с продължителност 12 месеца. 
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Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в 
размер на 3 368 842.64 лева. 

Размерът на предоставената от ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ безвъзмездна финансова помощ 
възлиза на стойност 1 496 770.76 лева, от които: 

 Европейско финансиране – 1 272 255.15 лева  

 Национални средства - 224 515.61 лева 

Съфинансирането от страна на бенефициера „ОГНЯНОВО-
К“ АД ще бъде на стойност 1 872 071.88 лева. 
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Основна цел на проекта е свързана с повишаване 
на конкурентоспособността на ОГНЯНОВО-К АД, 
чрез реализиране на мерки за намаляване на 
енергийното потребление, повишаване на 
капацитета и производителността на 
предприятието.  
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Така поставената обща цел ще бъде постигана посредством реализирането 
на следните специфични цели: 
 Подобряване на енергийната ефективност на предприятието посредством 

закупуването и въвеждането в експлоатация на ново оборудване, с по-
добра производителност при по-малки количества потребявано гориво; 
 Постигане на ресурсна ефективност и намаляване на оперативните 

разходи в резултат от по-малките експлоатационни разходи за новото 
оборудване и по-ниското количество разходвано гориво; 
 Подобряване на управлението в предприятието чрез въвеждане и 

сертифициране на система за енергийно управление, в съответствие с 
изискванията на стандарта EN ISO 50001; 
 Подобряване качеството на продуктите и повишаване на производствения 

капацитет на предприятието чрез намаляване на енергоемкостта на 
единица произведена продукция и увеличаване на производителността в 
резултат от използването на новите машини с оптимизиран разход на 
гориво. 
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Посочените цели ще бъдат изпълнени чрез закупуването на 
енергоефективно съвременно оборудване, което ще спомогне за 
повишаване на енергийната ефективност на съществуващото 
производство и намаляване на производствените разходи. За 
реализацията на горепосочените цели дружеството предвижда 
също така да въведе и сертифицира разработената в рамките на 
проекта система за енергийно управление по стандрат EN ISO 
50001. Това ще позволи на ОГНЯНОВО-К АД да подбри 
енергийните си характеристики, в т.ч. подобряване на 
енергийната ефективност, подобрен контрол и оптимално 
използване на енергийните ресурси в предприятието. 
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За да запази конкурентните предимства на дружеството 
неговото ръководство регулярно подновява наличното 
оборудване, поставяйки акцент върху стремежа към 
постигане на устойчиво развитие за предприятието. 

ОГНЯНОВО-К АД е един от големите 
производители в България на варови и 
варовикови материали, намиращи 
широко приложение в областта на 
строителството и други области на 
промишлеността.  
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Огняново К" АД  е най-големия производител на варови продукти в 
България, които намират приложение не само в строителството, но и 
в различни области на промишлеността. 
 
Ние имаме самочувствие на лидер в бранша, защото разполагаме с: 

✓   два завода 
✓   собствени кариери, разположени в непосредствена близост до 
производството 
✓   най-съвременното технологично оборудване 
✓   висококвалифициран персонал и отличен мениджърски екип 
✓   автоматизирани и информационно осигурени процеси и процедури 
✓   международния опит на фирмата майка в мениджмънта, 

производството и маркетинга.  
 



 Негасена вар;  

 Хидратна вар; 

 Варовикови фракции.  

 

 

Продуктовата листа на дружеството включва:  
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 Продуктите на "Огняново К" отговарят на съвременните европейски стандарти EN 
459-1:2010. 

 През февруари 2003 г. фирмата внедри и сертифицира система за управление на 
качеството, съгласно изискванията на ISO EN 9001:2008 от TUV Rheinland InterCert, 
осигуряваща висококачествено изпълнение на повишаващите се изисквания на 
потребителите. 

 През декември 2003 г. "Огняново К" внедри и сертифицира система за 
производствен контрол съгласно "Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване на съответствието на строителните продукти". Нашите продукти се 
предлагат на пазара с маркировката за безопасност. 

 През 2009 г. „Огняново К” внедри и сертифицира система за управление на 
околната среда, съгласно изискванията на БДС EN ISO 14001:2005. 

 През 2011 г. „Огняново К” внедри и сертифицира система за управление на 
здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, съгласно 
изискванията на BS OHSAS 18001:2007. 10 



Защитата на околната среда взема интегрирано участие във 
фирмената философия на "Огняново К". 

Това за нас означава: 

•разумно използване на природните суровини 
•чист производствен процес, без замърсяване на околната среда 
•екологични продукти 

В нашите заводи грижите за опазването на околната среда и за 
рекултивацията на почвата се поставят наравно с високите 
изисквания към качеството на продукцията. 

 
Защитата на околната среда е определена част от работата на 
всеки служител в "Огняново К".  
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Закупеното по проекта ново енергоефективно оборудване ще 
спомогне за повишаване на енергийната ефективност на 
съществуващото производство и намаляване на 
производствените разходи.  

Въведената и сертифицирана в рамките на проекта система 
за енергийно управление по стандрат EN ISO 50001 ще 
позволи на ОГНЯНОВО-К АД да подобри енергийните си 
характеристики, в т.ч. подобряване на енергийната 
ефективност, подобрен контрол и оптимално използване на 
енергийните ресурси в предприятието.   
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Оптимизиране на производствените процеси на предприятието 
и разгръщане на пълния му потенциал по отношение на 
качеството на крайните продукти, сроковете за изпълнение и 
коректните отношения с клиенти и доставчици; 

Намаляване на енергоемкостта на производството и 
негативното въздействие върху околната среда, като по този 
начин ще се допринесе за развитието на по-зелена икономика 
в България.  

Повишаване на конкурентния потенциал на ОГНЯНОВО-К АД и 
подобряване на ресурсната ефективност и цялостната дейност 
на предприятието. 

 

 

 

 

 

13 



  Подготовка и провеждане на тръжни процедури за 
избор на изпълнители за дейностите по проекта; 
 
  Получаване, разглеждане и оценка на постъпилите 

оферти от заинтересованите участници в търга; 
 
  Сключване на договори с избраните изпълнители; 

 
  Осигуряване на публичност и визуализация на проекта 
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  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

специализирано оборудване; 
 
  Разработване и въвеждане на система за енергиен 

мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN 
ISO 50001; 

 
  Сертифициране на въведената в ОГНЯНОВО-К АД 

система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията 
на стандарт БДС EN ISO 50001. 
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Благодаря за вниманието! 
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------------------- 

„Този документ е създаден по проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност” 
изпълняван в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0469-C01 с 
финансоватата подкрепа на Оперативна програма  „Иновации  и  конкурентноспособност”  2014-

2020,  съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от „ОГНЯНОВО-К” АД и при някакви 

обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз 
и Управляващия орган по програмата.” 

http://www.eufunds.bg/
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