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Минната дейност в полза 

на устойчивото развитие

Опитът на „Дънди Прешъс Металс“



Дънди Прешъс Металс в България

Разкриваме ресурси и създаваме стойност, за да растем и просперираме заедно.

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД

рудник „Челопеч“

• Подземен рудник

• Регион с богата минна индустрия

• Компетенции и опит в тежката промишленост

• Добре развита инфраструктура и достъп

„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД

рудник „Ада тепе“

• Първият новоразработен рудник за последните 40 години

• Открит рудник

• Земеделски регион със слабо развита инфраструктура

• „Натура 2000“ зона

• Изграждане на компетенции в тежката промишленост



Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и 

среден бизнес – социална иновация на ДПМ

Единствен и уникален

• Успешно партньорство между бизнес и община

• Минна компания подкрепя МСП

• Облекчени критерии и насоки за кандидатстване

• Бързо разглеждане и усвояване на средствата

Защо 
създадохме 

Фонда?

Успешен минен 
бизнес се развива в 

устойчива бизнес 
среда

Дейността на 
рудниците е 

ограничена във 
времето

С грижа за 
бъдещето на 

регионите, в които 
работим

Въвеждаме смело 
иновации

• Стимулиране на 

предприемачество

• Осигуряване на устойчива 

заетост

• Икономически растеж

Цели на Фонда

Региони, в които работи Фонда

• Община Крумовград, обл. Кърджали – от 2019 г.

• Общините Челопеч, Чавдар и Златица, Софийска област – от 2021 г.



Как работи Фонда

• „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД

• Община Крумовград

Учредители:

• „Кей Би Си Банк България“ ЕАД (ново търговско наименование 
на „Райфайзенбанк България“ ЕАД)

• „Смарт А Груп“ ЕООД

Партньори:

• Управителен съвет и работни групи

• Експертиза от консултантите и финансовия партньор

• Финално решение от УС

• Последващ мониторинг и порследяване изпълнението

Механизъм на работа:

• Проектите да не са свързани с минната дейност

• Да създават нови устойчиви работни места

Условия за кандидатстване:

Ролята на 
ДПМ

Осигурява 
грантовото 

финансиране

Гарантира 
средствата, 
отпуснати по 

кредитите

Предоставя 
техническа 

помощ



Какво постигнахме до момента

• Над 100 устойчиви работни места

• Подпомогнати над 40 проекта

• Обща стойност на финансираните проекти – 3,6 млн. лв.

• Сфери на дейност – производство, услуги, земеделие, животновъдство

• Пренасяне на добрата практика в друг регион – Челопеч 

Социални аспекти:

• Завърнали се от чужбина

• Допълнително финансиране от европейски програми – благодарение на финансирането чрез Фонда



Какво постигнахме до момента



Благодаря за вниманието!
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Анка Шопова, ръководител „Връзки с обществеността“
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