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Средновеков-
ният комплекс
Перперикон е
един от най-

древните мега-
литни паметни-
ци, изцяло из-
сечен в скали-
те. Намира се
на 15 км севе-

роизточно
от Кърджали.
Археологиче-
ският ком-
плекс става

все по-популя-
рен и сред
чуждите
туристи.

Кметът
Хасан Азис:

Промени се
както
икономическата
структура
на общината,
така и
мисленето
на хората, и
начинът им
на живот
� Интервю на II и III стр.

� Структурите са датирани от III-VI век, в тях
погребвали знатни обитатели на скалния град
� Археолозите се натъкнали на много
монети и украшения от различни периоди

НЕНКО СТАНЕВ

Комплекс от 8 ротонди мавзо-
леи, сравними с тези в Рим, от-
крихаархеолозитеприпослед-

ните разкопки на Перперикон. Спо-
ред специалистите такава концен-
трация на ротонди не е откривана не
самонаБалканите,ноивостаналите
провинции на Римската империя.
Мавзолеите cа разкрити в т.наp.

южен кваpтал и вероятно cа
cвъpзани c намиращата се на око-
ло 40 метра най-голяма раннохри-
стиянска базилика в Родопите. В
ротондите са били погребвани
знатни обитатели на древния Пер-
перикон. Структурите са датирани
от III-VI век. Те са изградени по
един и същи начин, а диаметърът
на всяка е между 7 и 8 метра.
Всеки мавзолей е имал предве-

рие, а при един от тях дори е за-
пазена основата на колона, която
според археолозите показва, че са
имали колонади.
Най-вероятно в ротондите е има-

ло саркофази, но нищо не е запа-

зено, археолозите ги разкриват са-
мокатоархитектура.Сериознипора-
жения на структурите са нанесени
ощепрезXIII-XIVвек,когаторайонът
е бил застроен с неугледни средно-
вековни сгради. Въпреки това при
5 от мавзолеите са запазени част от
зидовете, някои с до 1,5 метра висо-
чина. От останалите 3 археолозите
са открили само следи от основи.
“Подобни комплекси има един-

ствено в Древния Рим, което ни
навежда на мисълта, че става въ-
прос за италийска традиция, но те-
първаще трябва да се правят проуч-
вания”, заяви ръководителят на раз-
копките проф. Николай Овчаров.
Разкрити са и сгради, свързани с

голямата базилика, и вероятно са
били част от епи-
скопска резиден-
ция. Археолозите
се натъкнали на
много предмети от
различни периоди.
Сред тях имамоне-
ти, украшения, ча-
сти от мощохрани-
телници. Любопит-
на находка е пар-
че от питос (гли-
нен съд), върху
което грънчарят е
изобразил бягащ
заек.
В скалния град

на траките е на-
мерен и уникален
купел за кръщава-
не на младенци.
Той също е от VI
век. Такива са от-
крити само някол-

ко на територията на България.
Проф. Овчаров е убеден, че по-

следните разкрития на Перперикон
ще предизвикат интереса на тури-
стите. Заради пандемията през
2020 г. посетителите на древния
град били предимно българи. Това
лято обаче се забелязвало увели-
чаване на чуждите туристи.
“Перперикон доби широка попу-

лярност и все по-често се посеща-
ва от граждани на съседни балкан-
ски държави. Тази година имаше
много туристи от Турция, при това
те не са наши изселници. Често
идват и групи румънци. Явно Пер-
перикон добива популярност и в Ру-
сия, защото имаше и такива групи”,
допълни проф. Николай Овчаров.

Част от разкритите
ротонди, които
имат аналог

единствено в Рим.

Новият мост, свързващ двете
нива на парк “Арпезос”,
вече е наречен на влюбените

За реали-
зацията на
мащабен
проект
за ремонт
на тротоари
и улици
� На III стр.
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Кметът Хасан Азис:

За 15 години направихме
строенето. Провеждаме интен-
зивни разговори с инвеститори,
които да реализират нови проек-
ти за производство на авточасти
с осигуряване на допълнителни
работни места в новата промиш-
лена зона.
Важен елемент за този период

от развитието на Кърджали е, че
се утвърдихме като

предпочитана
туристическа
дестинация
Археологическият комплекс

Перперикон е вторият по посе-
щаемост обект в България. Пер-
перикон е добър пример за тури-
стически продукт, в който сме ус-
пели да привлечем различни ин-
вестиции - местни, национални и
европейски. Археологическият
комплекс се утвърди като една
от емблемите на националния ни
туризъм.
За мен е гордост, че през по-

следните години реализирахме
още една мечта на поколения
кърджалийци, свързана с футбо-
ла. Местният отбор “Арда - 1924”
е част от професионалния фут-
бол на страната. В случая бих
казал дори, че надскочихме меч-
тите си, защото футболният ни
тим участва и в евротурнирите.
Убеден съм, че футболистите ще
продължат с успехите си.

- Това бурно развитие води
след себе си и проблеми. Кои
са най-сериозните?
- Да, така е, има проблеми, но

и те са част от развитието ни.
Такъв проблем е големият авто-
мобилен трафик, какъвто има във
всеки град, който има претенции-
те, че се развива.
Там, където има развита ико-

номика и стандартът на живот е
по-висок, този проблем е неми-
нуем. Доброто е, че другият про-
блем на развитите градове -
мръсният въздух, пред Кърджали
на този етап не съществува.
Причината е, че преработвателни-
тепредприятиясепреориентираха
към по-модерно производство.
Продължаваме да търсим въз-

можности за подобряването на
инфраструктурата на Кърджали.
През последните 10-15 години
много агресивно работихме за
подземната част от нея. Напра-
вихме значителни инвестиции за
канализации, водоснабдявания и
за изграждане на пречиствателна
станция.
Само в Кърджали са подмене-

ни десетки километри водопро-
водна и канализационна мрежа.
В момента стартира нов проект
за подмяна на довеждащия во-
допровод и част от вътрешната
ВиК мрежа на града. През годи-
ните значителна част от подзем-
ната инфраструктура се подмени
и идва времето, когато трябва да
се обърне внимание за надзем-
ната инфраструктура.
Изготвихме

програма за
подобряване на
жизнената среда в
община Кърджали
Това е важен и мащабен

проект, чието реализиране ще
продължи няколко години.
Предвиждаме поетапно

проектиране на цялата зона на
града и на населените места. В
програмата се включва цялост-
на подмяна на уличната настил-
ка, на тротоарите, на зелените
площи. Изграждат се беседки и
детски площадки, модернизира
се уличното осветление, авто-
бусните спирки и други зони,
които усъвършенстват условия-
та на живот в даден район.

- Г-н Азис, вие сте кмет вече
пети мандат. Как се промени
община Кърджали през тези
18 години?
- Със сигурност промяната се

е усетила от хората и като отно-
шение, и като възприятие, и ка-
то визия, но и като послание,
което излъчва Кърджали.
Едно от важните неща, което

трябва да се каже, е, че през
тези години ние продължихме
духа на Кърджали - толерант-
ността, разбирателството, ком-
шулъка. През всички тези годи-
ни не се отклонихме нито за
миг от това послание, което сме
получили от предишното и кое-
то искаме да предадем на след-
ващото поколение.
В материален аспект промя-

ната са многото проекти, които
успяхме да реализираме, а цел-
та им беше основно Кърджали
да стане по-привлекателно мя-
сто за живеене и инвестиции.
Знаковите ни проекти са паза-
рът на производителите, Водно-
то огледало, новите паркове,
новите заводи, които се по-
строиха, и другите инвестиции,
които сме привлекли през годи-
ните.

Кърджали се превърна
в център на
автомобилостроенето
Важно е един град да намери

себе си в света на възможности-
те, а не да се загуби в него. Ние
направихме важна и стратегичес-
ка стъпка, като се насочихме в
тази посока.
Какво беше най-важното преди

15 г. като проблеми, които тряб-
ваше да се решават? Основен
поминък беше тютюнопроизвод-
ството. Занимавахме се основно
с изкупвателната кампания и це-
ната на тютюна.
Днес тази тема вече не е на

дневен ред. За тези години на-
правихме удивителен технологи-
чен скок - от лехите с тютюн до
високотехнологичното производ-
ството на автомобилни части за
Европа, Япония и САЩ, включи-
телно и за електрически автомо-
били.

Този скок не е свързан само с
промяната на икономическата
структура на общината, а с ми-
сленето и начина на живот. Хо-
рата, които отглеждаха тютюн,
сега произвеждат високотехно-
логични продукти. Съзнанието на
хората, начинът на мислене и на
живот се промениха в рамките
само на тези 15 години.
Предстои в Кърджали да бъдат

реализирани още няколко инве-
стиции, с които ще се продължи
идеята ни за превръщане на об-
щината в център на автомобило-

НЕНКО СТАНЕВ

� Промени се не само
икономическата структура
на общината, а и мисленето
на хората и начинът им на живот
� Археологическият комплекс
Перперикон се утвърди като една
от емблемите на българския туризъм
� Градът ни има нужда
от околовръстен път

39 изявени абитуриенти вече са
носители на стипендия “Кърджали”

по астрономия, физика и ма-
тематика и редовно печели
призови места на национално
ниво. Участва и във всички
състезания по природни нау-
ки и винаги печели първи ме-
ста. Успехите му през години-
те са многобройни.
Диана Селикева e печели-

ла призови места в национал-
ни конкурси и инициативи на
Съюза на икономистите,
“Джуниър Ачийвмънт Бълга-
рия”, Стопанска академия “Д.
А. Ценов” - Свищов, Икономи-
чеки университет - Варна,
Европейско висше училище
по икономика и мениджмънт
и др.
Йоана Павлова участва

ежегодно и постига отлични
резултати в националните
олимпиади по химия и ООС,
биология и ЗО, история и
цивилизации, както и нацио-
налното състезание по бъл-
гарскиезикилитература “Лю-
бословие”.
Мария Александрова годи-

ни наред печели първи ме-
ста в областни кръгове на
национални олимпиади по
география и икономика, бъл-
гарски език и литература и
математика; първи места в
национални и международ-
ни състезания.

НЕНКО СТАНЕВ

Вече 39 абитуриенти са но-
сителите на престижната сти-
пендия “Кърджали”, която се
присъжда ежегодно от ръко-
водството на общината. Тази
година беше 15-ото є изда-
ние. Стипендията е единстве-
ната по рода си в национален
мащаб. Тя се дава на най-из-
явените ученици за завоюва-
ни първи места в национални
и международни състезания и
олимпиади. Другото условие е
номинираните да са приети
предварително във вузове.
Стипендията е едногоди-

шна и е в размер на мини-
мална работна заплата ме-
сечно.
Тази година стипендия

“Кърджали” получиха 4-ма
абитуриенти, на които кметът
Хасан Азис връчи грамота и
статуетка. Носители на отли-
чието за 2021 г. са Ради Ми-
трев, ученик от ЕГ “Христо
Ботев”, Диана Селикева, уче-
ничка в СУ “Йордан Йовков”,

Йоана Павлова, ученичка от
СУ “Отец Паисий”, Мария
Александрова, ученичка в СУ
“П. Р. Славейков”. Те бяха
приети предварително в раз-

лични висши учебни заведе-
ния.
Ради Митрев още от VIII

клас участва активно във
всички състезания и конкурси

Кметът Азис с 4-мата абитуриенти, получили стипендията.
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скок от тютюневите лехи
до високотехнологичните
производства
Готови сме с първия такъв

проект в най-големия ни квар-
тал - “Възрожденци”, в част от
който започваме дейностите по
подобряване на жизнената сре-
да.
Ще продължим с останалите

40 зони, които обхващат целия
град. Ще кандидатстваме за фи-
нансиране по новата програма
за възстановяване и устойчи-
вост и по програмата за т.нар.
зелена сделка на ЕС. Целта е

жителите на Кърджали
да усетят отношението
и специалното
внимание на общината

към всеки един човек.
- Остава обаче проблемът с

околовръстния път. Длъжник
ли е държавата на Кърджали?
- Определено Кърджали се

нуждае от околовръстен път. Не-
що, което трябва да признаем, е,
че Кърджали пропусна златните
си възможности през последните
10-ина години за включването и
финансирането на проекта за из-
граждането на околовръстен път.
Да, това беше ангажимент на

държавата, която определено не-
глижираше този проект. В тази
връзка трябва да посочим, че по-
вече от 10 години не бяха доста-
тъчни да се завършат задължи-
телните отчуждавания на имоти-
те, през които преминава трасе-
то на пътя.
Да не говорим, че засега

проектът не намери своето мя-
сто сред приоритетите на ми-
нистерството на регионалното
развитие и в плановете за раз-
витие на Южния централен
район. Надявам се през след-
ващите години да успеем, обе-
динявайки усилията на местно,
регионално и национално ниво,
този проект да влезе в приори-
тетите на държавата и да може
да се реализира.
- Преди няколко седмици

анонсирахте проект за изгра-
ждане на приют за бездомни
кучета. Различното в случая
е, че той ще се ползва не са-
мо от Кърджали, но и от
останалите общини в област-
та. Лесно ли беше да убедите
колегите си да се включат в
този проект?
- Това е проблем, за който

местната власт остава длъжник
на хората, но това е въпрос,
който касае не само община
Кърджали, а всички общини в
цяла България.
Имах възможност да разгова-

рям със служебния министър
на регионалното развитие и
със служебния министър-пред-
седател. Обединихме се около
мнението, че проблемът с без-
стопанствените животни не е
проблем само и единствено на
определена община, а е нацио-
нален проблем и по него тряб-
ва да има по-активна и адек-
ватна законодателна политика
и на местно, и на национално
ниво.
В конкретния случай поех ан-

гажимент пред моите съграж-
дани, че ще направя всичко
възможно един имот на регио-

налното министерство до село
Седловина с отпаднала необхо-
димост да бъде прехвърлен на
община Кърджали, която да
построи приют за безстопан-
ствени животни. Поех ангажи-
мент и стигнах до министър-
председателя, който обеща, че
в кратки срокове ще ни се пре-
достави този имот.
След като това стане с оста-

налите общини на област Кър-
джали, искаме да покажем
един нов подход за решаване
на проблема.
В основата на този пилотен

модел е обединяването на уси-
лията на съседни общини за
решаване на проблема. Пу-
блична тайна е, че в нашата
страна този въпрос се решава,
като проблемът се пренася от

едно населено място в друго,
от една община в друга. Наша-
та цел е да търсим обединение
на усилията за реализиране на
общ проект.
Следващата ни стъпка са

разговори с още няколко общи-
ни от област Хасково, които съ-
що да се включат в проекта.
- В началото на този мандат

обявихте, че ще работите за
децата и младите хора на
Кърджали. Какво ще се про-
мени за тях през следващите
2 години?
- Участвахме в националната

програма за изграждане на
детски градини и в момента
сме приключили с проектиране
на разширение в 4 детски гра-
дини и изграждане на една но-
ва в Кърджали. Започваме реа-

лизирането на серия проекти,
насочени към децата и мла-
дежта в общината.
За първия проект вече сме

подписали договор и

до месец-два в
Кърджали ще
бъде изграден
приключенски
въжен парк

за деца в “Простор”. Това ще
бъде нашият подарък за всички
деца и младежи и към родите-
лите им. Обещал съм на децата
на Кърджали в парк “Арпезос”
да бъде изграден скейтпарк.
Държа да отбележа, че този

проект е разработен съвместно
с децата. Затова съм сигурен,
че скейтпаркът ще бъде най-до-
брият в страната.

Реализира се мащабен проект
за ремонт на тротоари и улици

налата част от проекта по ин-
вестиционната програма за
реализация на интегрирания
план за градско възстановява-
не и развитие на Кърджали,
одобрен по ОП “Региони в ра-
стеж 2014-2020”, на стойност
над 5 млн. лв. Изградено е
енергоспестяващо улично ос-
ветлeние и са ремонтирани 10
улици в централната градска
част, района на пазара и кв.
“Възрожденци”. Обновен бе-
ше и един от площадите.
Реализацията на проекта

стартира от района на стара-
та градска част. Обектът
включваше пл. “Хаджи Дими-
тър”, ул. “Иван Вазов”, ул. “Св.
Климент Охридски” и “Добру-
джа”. Бяха подменени тротоа-
рите и бордюрите и беше
монтирано енергоспестяващо
улично осветление на трите
улици.
Съгласно работния проект

пл. “Хаджи Димитър” беше
реконструиран изцяло. Офор-
ми се кръгово кръстовище,
чиятно пътна настилка е изця-
ло подновена, изградено бе-
ше ново улично осветление и
се реализираха отводняване и
нова вертикална планировка
на площада.
Строителните дейности

включваха и мерки, необходи-
ми за осигуряване на достъп
на хора с увреждания. Трите
улици са основни градски ар-
терии в тази част на града. Те
осигуряват достъпа на живее-
щите там и жителите на окол-
ните населени места до оста-
нала част на града, използват
се и при пътувания до зоните
за отдих на язовир “Кърджа-
ли” и околните села.
Пл. “Хаджи Димитър” е въз-

лова комуникационна точка в
транспортната схема на Кър-
джали, осигуряваща връзка
между старата и централната
част. В непосредствена бли-
зост до него се намира и па-
зарът на производителите,
който е основна търговска зо-
на за жителите на целия ре-
гион.
В рамките на проекта бяха

ремонтирани и ул. “Екзарх
Йосиф”, “Отец Паисий”, “Репу-
бликанска”, “Ген. Чернозубов”,
“Самуил”, “Райко Жинзифов” и
“Христо Данов”.

НЕНКО СТАНЕВ

Мост на влюбените изгради
община Кърджали в рамките
на мащабен проект за ремонт
на тротоари и улици в града.
Първоначално идеята на съо-
ръжението е да осъществява
връзката между двете нива на
новия парк “Арпезос”. Той бе-
ше изграден на мястото на
бившите казарми в центъра
на града, непосредствено до
Водното огледало на река Ар-
да.
Оказа се, че още преди да

е пуснато в експлоатация, съ-
оръжението се превръща в
любимо място на тийнейджъ-
рите и вече младите кърджа-
лийци го наричат моста на
влюбените.
Дължината му е 111,30 м, а

самата пешеходна част е
103,12 м с широчина 4,46 м.
Настилката е от профилиран
декинг, който е изключително
здрава и издръжлива подова
настилка, предназначена за
открити пространства с голя-
мо натоварване.
В конструктивно отношение

мостът представлява система
от 3 двойки стоманени дъги.
Върху тях е окачена връхната
конструкция посредством сто-
манени спирално усукани въ-
жета от затворен тип. От ар-

Новият мост, свързващ двете нива на парк
“Арпезос”, вече е наречен на влюбените

Напълно обновени са тротоарите и осветлението на 10 улици.

хитектурна гледна точка
проектът на моста акцентира
на симетрията по надлъжната
ос, наподобявайки отворени
крила на пеперуда, а в изглед
визията на съоръжението
следва затихваща вълноо-
бразна форма.
Мостът ще обслужва сме-

сен поток от пешеходци и ве-

лосипедисти. Общият устрой-
ствен план предвижда под съ-
оръжението да бъде изграде-
на ул. “Арпезос”, която ще
свързва пазара на производи-
телите и новия мост над Арда.
За изграждането на улицата
ще бъдат търсени допълни-
телни средства.
Пред завършване е и оста-

Мостът на влюбените,
който свързва двете
нива на новия парк
в центъра на града.



ЕСТАРТ КЪРДЖАЛИ

Дейността на “Дънди Пре-
шъс Металс” в България е 
свързана с добив и преработка 
на медни и златосъдържащи 
руди. Иновативните идеи обаче 
са златото на XXI век. Те имат 
все по-голямо място в личния 
живот, във всички сфери на 
икономиката, предопределят 
бъдещето на обществото. 

Като международна минна 
компания, чиято дейност об-
хваща придобиване на проуч-
вателни площи и находища на 
полезни изкопаеми, проучване, 
разработване, добив и прера-
ботка на руди на благородни 
метали, ние се стремим да 
създаваме среда, която благо-
приятства идеите и иновациите. 

Като представители на базова 
индустрия създаваме модерни, 
работещи процеси в пресечни-

те точки между базите данни, 
информационните технологии 
и традиционните минни прак-
тики, за да получим истинско 
технологично предимство, 
което носи стойност по цялата 
верига на доставки. В центъра 
на всичко това са хората.

Като отговорна минна компа-
ния, която инвестира и насър-
чава просперитета не само в 
годините на добив, но и напред 
в бъдещето, “Дънди Прешъс 
Металс” инвестира както в 
своите служители в Челопеч и 
Крумовград, така и в общности-
те, където развива дейността 
си. 

С единствената по рода си 
частна социална инвестиция - 
Фонд за развитие на микро-, 
малък и среден бизнес – ком-
панията инвестира в бъдещето 
на България.
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Ангажиментът на компани-

ята да инвестира в развитие 
и да насърчава просперитета 
на общността мотивира ръко-
водството на “Дънди Прешъс 
Металс” да предостави инова-
тивната социална инициатива 
- Фонд за развитие на микро, 
малък и среден бизнес в Кру-
мовград, която в партньорство 
с община Крумовград създава 
среда за предприемачество и 
увеличава социално-икономи-
ческите ползи в допълнение 
към развиващото се в община-
та минно дело. Това е и първи-
ят фонд в полза на определена 
общност, който се развива 
изцяло със средства на една 
компания. 

Планирането на бъдещето на 
община Крумовград започва 
далеч преди компанията да е 
получила разрешителните си за 
начало на строителството и мин-
на дейност. През 2015 г. минна-
та компания сключва с община 

Крумовград меморандум за 
разбирателство, който рамкира 
сферите на сътрудничество. По 
онова време безработицата в 
общината е над 17%. 

Учреден през 2019 г. – го-
дината, в която дейността си 
стартира първият новоизграден 
рудник за последните 40 годи-
ни в България, фондът, учреден 
от “Дънди Прешъс Металс 
Крумовград” ЕАД и община 
Крумовград, цели да разпре-
дели 10 млн. долара – 5 млн. 
долара, осигурени като грант 
от компанията, и 5 млн. долара, 
осигурени като заемен капитал 
от “Райфайзенбанк Бълга-
рия”, в рамките на периода на 
експлоатация на рудник “Ада 
тепе”. Парите са за стартиращи 
бизнеси или предприемачески 
проекти в сфери извън добива 
и преработката. 

Основна полза от частната 
инвестиция за местните жители 
е създаване на бизнес иници-
ативи, повишаване конкурен-
тоспособността на малките 
фирми и принос за откриване 
на нови работни места. Осигу-
рените под формата на заемен 
капитал средства от партньора 
по проекта “Райфайзенбанк 
България” предоставят не само 
свеж финансов ресурс, но и 
възможност за устойчивост на 
фонда напред в бъдещето.

От началото на дейността 
на фонда през юли 2019 г. до 
момента са финансирани 22 
проекта на стойност над 3,75 
млн. лева. Създадени са 52 ра-
ботни места в производството, 
животновъдството, земеделие-
то и услугите.

През 2020 г. чрез Фонда за 
подкрепа и насърчаване на 
микро-, малък и среден бизнес 

Иновативната социална 
инвестиция

в община Крумовград са фи-
нансирани 14 проекта на обща 
стойност близо 2,9 млн. лева. 
В годината на множество нови 
предизвикателства, наложени 
от ковид пандемията, в помощ 
за съвети и консултации на раз-
положение на предприемачите 
бяха партньорите на фонда 
“Смарт А груп”. Благодаре-
ние на ангажираността всички 
финансирани проекти продъл-
жават да развиват дейността си 
успешно. 
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През 2021 г. фондът продъл-

жава да предоставя финансов 
ресурс за жителите на община 
Крумовград, които желаят да 
развият вече съществуващ 
бизнес или да стартират дей-
ност. Териториалният обхват на 
кандидатите за финансиране 
се разшири и вече могат да 
кандидатстват и предприемачи 
от област Кърджали.

Максималната сума, която 
може да бъде предоставена 
на един проект чрез фонда, е 
200 000 евро. Като партньор 
“Райфайзенбанк” осигурява 
заемния капитал в размер до 
стойността на гранта, оценява 
кредитоспособността и бизнес 
обосновката на бенефициен-
тите, отпуска и администрира 
финансирането и проследява 
развитието на финансираните 
проекти. Структурата на финан-
сиране осигурява дисциплина 
на бенефициентите към изпъл-
нението на проектите, както 
и устойчиво финансиране за 
по-дълъг период от време. 

В помощ на всеки желаещ 
да облече идеите си в бизнес 
план “Дънди Прешъс Металс 
Крумовград” ЕАД осигурява 
технически консултант от фир-
ма “Смарт А Груп” ЕООД.

Първите проекти, които 
прескочиха високата летва, са 
за разширяване на съществу-
ващи дейности: производство 
на алуминиева и ПВЦ дограма, 
оборудване на нов цех за зам-
разени плодове и зеленчуци, 
предоставяне на нова за града 
услуга – машинно пране на 
килими, подобряване на транс-
портни услуги, авторемонтни 
дейности, преработване на 
дървесина, производство на 
уплътнения за капачки и други.
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Добрите резултати в Кру-

мовград дават тласък за 
създаване на пилотен фонд за 
насърчаване и подпомагане на 
микро-, малък и среден бизнес 
в Челопеч, Чавдар и Златица. 

В края на 2020 г. са прове-
дени първите срещи с пред-
ставители на трите средногор-
ски общини, с които “Дънди 
Прешъс Металс Челопеч” ЕАД 
взаимодейства активно вече 17 
години. През февруари 2021 г. 
фондът е учреден. Бюджетът в 
пилотната фаза е 170 000 лв., 
осигурени от “Дънди Прешъс 
Металс Челопеч” ЕАД. 

Първите проекти, които ще 
получат финансиране, вече са 
избрани.

Сабахтин е фелдшер по професия, която за-
меня с предприемачество. Фирмата му се за-
нимава с преработка на земеделска и горска 
продукция. 

“През 2020 г. благодарение на фонда реали-
зирахме два проекта. Единият е за извличане 
и етерични масла, а другият е за преработка 
на зеленчуци. Купихме оборудване за дести-
лация на етерични масла от горски продукти 
и котел за тази дейност”, обяснява той. 

Във връзка с тези проекти деца на Сабах-
тин, които са учили в Холандия, са се върнали 
в Крумовград, за да се развиват близо до се-
мейството си. 

“Благодарен съм за отношението, което ос-
нователите на фонда проявиха към нашите 
идеи”, казва още Сабахтин.

“Дънди Прешъс Металс” 
създава среда, която 

насърчава хората с идеи

Всички подкрепени проекти и начините за кандидатстване 
могат да бъдат разгледани на сайта – www.dundeefund.eu
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Сабахтин Караибрям, 
собственик на „Орегано БГ“:

Благодарен съм за отношението 
към нашите проекти

IVСРЯДА, 14 АВГУСТ 2021 г.
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