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НАЧАЛОТО

През 2021 г.

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД

осигури финансиране

за създаване на пилотен Фонд

за подкрепа и насърчаване на

микро, малък и среден бизнес

в общините Челопеч, Чавдар и Златица
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ЦЕЛИ

Стимулиране на предприемачество;

Осигуряване на устойчива заетост;

Икономически растеж.

Насърчаването чрез Фонда
цели да допринесе за:

• Генериране и реализиране на
нови бизнес идеи;

• Развитие на предприемачески
умения и иновации;

• Създаване на работни места.
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Какво представлява Фонда

✓ Юридическо лице с нестопанска цел -
Сдружение;

✓ Учреден през февруари 2021 г.;

Учредители:

✓ „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД,
представлявано от изпълнителния директор;

✓ Община Челопеч, Община Чавдар и Община
Златица, представлявани от кметовете.

Средствата, осигурени от „Дънди Прешъс Металс
Челопеч“ ЕАД, ще постъпват по сметката на
Сдружението, а след това – към бенефициерите,
одобрени за финансиране от работната група.
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Партньори

Банка партньор – „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД:

✓ Осигурява заемната (кредитна част) по финансиране на
проектите;

✓ Оценява кандидатите и техните проекти за финансиране.

Консултант техническа помощ – Смарт А Груп:

✓ Извършва консултации и предоставя насоки за изготвяне
на документите за кандидатстване;

✓ Проверява съответствието на проектите с критериите и
насоките за проектиране;

✓ Проследява изпълнението на проектите.
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ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
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Работна група

✓ Решаваща структура за финално
одобряване на проектните
предложения за Община Златица;

✓ Петима членове – двама
представители на Община Златица и
Управителния съвет на Сдружението;

• Представители на Община Златица
– Тони Куртова и Димитрина
Бонкова;

и

• Членовете на Управителния съвет
на Сдружението – Красен
Кискинов, Ирена Цакова и
Антоанета Герджикова.
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Механизъм на финансиране

Максимална стойност на финансиране на проект –
до 40 000 лева, в това число кредит и грант.

Вариант 2:

✓ Схема 50% грант, 50% 
кредит;

✓ Грант – до 20 000 лева;

✓ Кредит –до 20 000 лева.

50%

Кредит

50%

Грант
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Изисквания към кандидатите

Изисквания за допустимост към кандидатите:

✓ Новосъздадени или съществуващи юридически лица,
регистрирани на територията на Община Златица;

✓ Физически лица (самоосигуряващи се);

✓ Осъществяват дейността си в съответствие с
екологичните норми и стандарти за здраве и
безопасност.

Кандидати, физически лица – жители на Община
Златица.

Кандидати, юридически лица – притежавани от
физически лица с местожителство в Община
Златица.

Изискванията за допустимост са 

определени от Община Златица. 
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Изисквания към проектите.

Критерии и насоки

Ефективност и ефикасност на проектите.

Принос към целите на Фонда чрез постигане на
индикатори за резултат:

✓ Кандидатите нови предприятия – съществуват минимум 2
години след създаването си;

✓ Брой новосъздадени устойчиви работни места –
минимум 1, в това число самонаети;

✓ Срок за поддържане на заетостта им – минимум 1
година след приключване на проекта.

Финансирането е насочено както към стартиращи, така и 
към съществуващи бизнеси.

Недопустими са проекти, свързани с минни и
геологопроучвателни дейности.
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Документи за кандидатстване

✓ Заявление за участие;

✓ Бизнес план по образец;

✓ Финансови прогнози (по образец във формат Excel);

✓ Декларация от кандидата;

✓ Три съпоставими независими предложения за всяка
отделна инвестиция;

✓ Решение за избор на доставчик/изпълнител, вкл. писмена
обосновка;

✓ Счетоводен баланс; Отчет за приходите и разходите и
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и
други разходи за труд или Годишна данъчна декларация
по чл. 50 от ЗДДФЛ, за последните 2 приключили години -
За кандидати, които към момента на кандидатстване
извършват дейност.

✓ Удостоверение за предварително одобрение на кредит –
Изпраща се от Банката партньор по служебен път.
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Документи за кандидатстване

Документите за кандидатстване
са на разположение на сайта на
Община Златица –

https://www.zlatitsa.bg/%D1%81%
D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

https://chelopech.egov.bg/wps/portal/municipality-chelopech/municipality/investments/Fond1
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Одобрение на проекти
Три етапа на одобрение:

✓ Финансова оценка и издаване на Удостоверение от
Райфайзенбанк;

✓ Доклад-оценка от техническата помощ за качеството на
проекта;

✓ Финално одобрение на проекта чрез решение на
работната група.

След одобрение на проекта от Сдружението, банката
сключва Договор за кредит и Договор за грант с
одобрения кандидат.

Финансова 
оценка

Райфайзенбанк

Доклад

Техническа 
помощ

Решение

Работна група



15 2021-04-29

Финансов партньор

✓ Презентиране на кредитни лихвени нива;

✓ Възможности пред кандидатите за други банкови 
продукти;

✓ Максимален срок за изплащане и лихвени нива в 
зависимост от вида на кредита – обезпечени и 
необезпечени.

Вземанията по всички кредити се гарантират от ДПМЧ
чрез банкова гаранция.
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Средства за финансиране на проекти

Средства по сметката на Фонда за финансиране на
проекти за Община Златица, осигурени безвъзмездно от
„Дънди Прешъс металс Челопеч“ ЕАД – 20 000 лева.

Кредитна част – еквивалент на

грантовата част за общината.

В края на годината ще се направи техническа оценка
относно ефективността на функционирането на Фонда.
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Следващи стъпки

✓Провеждане на информационни срещи за
запознаване на обществеността с
възможностите, които предлага Фонда – м.
април 2021 г.

✓Обучения за всеки желаещ, който проявява
интерес към Фонда – м. май – м. юни 2021 г.

✓Прием на документи за кандидатстване –
обявяване на приемен период м. юли 2021 г. (2
месеца).

✓Оценка на получените проекти и финансиране
на одобрените – м. септември 2021 г.
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Въпроси



Благодаря за вниманието!

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД

с. Челопеч 2087

обл. Софийска

pr@dundeeprecious.com

www.dundeeprecious.com

mailto:pr@dundeeprecious.com

