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Дънди Прешъс Металс1.

Международна 

минна компания 

със седалище в 

Канада, чиято 

основна дейност 

включва 

придобиване, 

проучване, 

разработване и 

добив на находища 

и преработка на 

руди на 

благородни 

метали.



Глобално портфолио2.



Предприятия в България3.

През 2003 ДПМ придоби 

стара мина в Челопеч със 

затихващи функции. 

Важни инвестиции в хора и 

оборудване издигнаха стария 

минен обект до рудник за 

пример в портфолиото на 

компанията.

ДПМ придоби и проект на „зелено“ и разработи 

нов открит рудник.

Това е първият новоразработен рудник в България 

за последните 40 години. 

ДПМ е причина младите хора да искат да се 

върнат в България.

Челопеч Крумовград



Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД

Предизвикателствата:

Изцяло в Натура 2000 зона

Защитено водно тяло за питейни води

Археологически обект

ОВОС в трансграничен контекст

Близост до жилищни зони

Открит рудник „Ада тепе“, Крумовград. Живот на рудника ~ 8 години

4.



Историята на рудник „Ада тепе“5.

Хората са в 
сърцето на 

успеха

Първо инвестиционно предложение –
производство на злато „Доре“

Второ ИП – производство на златно-сребърен 
концентрат

Придобиване на концесия и влизане в сила на 
Решение по ОВОС2010-2013

2003-2004

2011

ПУП, придобиване на земи и права и разрешение 
за строеж

Строителство на рудник, производствени сгради и 
инфраструктура

Оперативна фаза

2013-2016

2016 - 2018

2019 +



Притеснения на заинтересованите страни6.

Първо Инвестиционно предложение:

Използване на цианиди

Обхват на проекта (площ)

Принудително изселване на хора

Остра реакция на общността

Слаба местна подкрепа

Протести на НПО и местните 
жители

Трансгранични протести от 
Гърция



ОДОБРЕНИЕ ОТ 
ОБЩЕСТВОТО!!!

Представяне пред 
заинтересованите 

страни

Отговор на 
заинтересованите страни
(ПРИТЕСНЕНИЯТА)
МЕМОРАНДУМ ЗА 
РАЗБИРАТЕЛСТВО

АНГАЖИМЕНТИТЕ:
КАК НИЕ (Местното 

общество и ДПМК) СМЕ 
ГОТОВИ ДА РАБОТИМ ЗА 

РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНИТЕ 
ОБЩНОСТИ!!!

Развиване на ИП и 
обяснение как ДПМК иска 

да работи.

Изграждането на доверието7.

Строеж 
на мина

РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ - ВРЕМЕ 14 години



Посрещане на предизвикателства8.

Опазване на водите

Опазване на обработваемите площи

Опазване качеството на въздуха

X Изградихме пречиствателна станция и 
ползваме водата в оборот

Изградихме Интегрирано съоръжение за 
съхранение на минен отпадък и намалихме 

площта на проекта 3 пъти

Въведохме 5-дневен график, взривни 
дейности 2 пъти седмично и  он-лайн 

мониторинг 

٧

X

X

Местна заетостX

٧

Наехме местни хора и създадохме фонд за 
МСП

٧

٧



Меморандум за разбирателство9.

СИМВОЛИЧНИЯT ЖЕСТ ОТ СТРАНИТЕ

Споразумението цели да осигури:

❖ Работа в партньорство и разбирателство

❖ Ползи за местната общност чрез:
- Сътрудничество в икономическото и социалното 

развитие
- Развитие на фонд за подпомагане на микро, 

малък и среден бизнес
- Здравеопазване и обучение
- Спорт и култура



ИССМО10.

Съвместно 
съхранение на 
сгъстен хвост и 
стерилни скални 
маси.

Нулево заустване на 
води

Прогресивна 
рекултивация и 
рециклиране на 
води.

Намаляване на 
площта с 50%



Елементи на ИССМО11.

Дренажна система:

Събира и отвежда дъждовните
води инфилтрирали в тялото на 
ИССМО;

Събира и отвежда водите от 
консолидацията на сгъстения
хвост.



Изграждане на клетки12.

Външни бермиГеотекстил

Вътрешна
берма

Скални
материали под
дренажа

Стерилни скални
маси

Сгъстен хвост

Максимум 10 m



ИССМО НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ13.

Дренажна система

Външни берми

Основна скала

Сгъстен хвост



ИССМО НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ14.

Дренажна система

Външни берми

Основна скала

Сгъстен хвост

Зумф

Стартови платформи

Допълнително е 
изградена 
инжекционна завеса за 
защита на подземните 
води, поради близостта 
на р. Крумовица



Развитие на ИССМО в годините15.



Управление на водите16.



Биоразнообразие17.

Оценката за съвместимост със 
Защитените зони от мрежата НАТИРА 
2000 на проекта е включена в 
ръководство на добрите практики на ЕК 
през 2013 г. 

Натрупаните данни от мониторинга на 
видовете сухоземни костенурки 

(шипоопашата и шипобедрена) не 
показват въздействие, при спазване на 

най-високите стандарти в минната 
индустрия.



Историческото наследство18.

Най-старата златна мина в Европа

Философията зад бизнеса ни показва, че е възможно 
споделянето на ценностите със заинтересованите страни, 
както и устойчивото бъдеще на региона, където Дружеството 
работи. 

Проведените спасителните археологически проучвания са 
незаменима част от подготвителната част преди строителство. 
С направените от екипа на археолозите открития ДПМК 
допринесе за съхранение на българското историческо и 
културно наследство.

Благодарение на проекта на ДПМК, археолозите разкриха за 
науката и обществеността древните „пътища“ за добив на 
злато в региона. 

ДПМК финансира представянето на откритията в напълно нов 
музей в гр. Крумовград, който се очаква да отвори врати 
скоро.



Инвестиции в общината19.

• Наети са 280 местни жители.

• Много местни хора бяха ангажирани в 
археологическите разкопки, както и в 
геолого-проучвателните работи.

• Фонд за подкрепа на МСП, по който са 
финансирани 33 проекта, с 95 нови 
работни места до момента.

Над 50 жители на Крумовград се върнаха и работят 
отново в Крумовград



Благодаря за
вниманието!

2022


