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I. РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 
 

Настоящият документ представлява предложение за сътрудничество между „Дънди Прешъс 

Металс Крумовград” ЕАД (по-долу Дружеството, или ДПМ Крумовград) и община Крумовград с 

цел подпомагане на жителите на общината в различни икономически и обществени аспекти при 

реализиране на проекта за добив и преработка на златосъдържащи руди от участък Ада тепе на 

находище Хан Крум. В това предложение са очертани различни дейности и ангажименти, които 

ДПМ Крумовград (Дружеството) има готовност да поеме, след обсъждане и прецизиране с 

местната общественост и местната власт. 

Ръководството на ДПМ е ангажирано към справедливо споделяне на икономическите ползи за 

обезпечаване общественото развитие на регионите, където осъществява дейност. Свидетелство за 

това са финансирането на археологическите проучвания на хълма Ада тепе, за който проект 

Дружеството беше отличено с първа награда Инвеститор в общността за 2012 г. от Българския 

форум на бизнес лидерите; използването на най-модерните технологии с цел минимизиране на 

въздействието върху околната среда; ангажиментът да обезпечи дейностите по закриване и 

рекултивация още със стартирането на проекта; дългосрочният ангажимент към насърчаването и 

обезпечаването на високо качество на образованието в профилирани гимназии; учредяването и 

провеждането на стажантски и практикантски програми за професионално обучение, стипендии и 

др.  

Настоящата програма цели осигуряването на трайни ползи за жителите на Крумовград и региона 

чрез икономическо, обществено, културно и образователно развитие в сътрудничество с община 

Крумовград. Ангажиментите и дейностите по програмата, са в следните направления: 

1. Заетост; 

2. Развитие на умения и квалификации; 

3. Стимулиране развитието на местния бизнес; 

4. Обществена подкрепа; 

5. Инфраструктура и 

6. Околна среда и туризъм. 

Всяка дейност е разгледана по-подробно в следващите раздели и,където е уместно, са посочвани 

примерни форми, методи, насоки и финансови параметри, относно осъществяването и ползите от 

дадената дейност. За някои дейности не е представена финансова информация, тъй като 

подробностите по реализацията зависят от вижданията на местните и държавните власти за това 

коя е най-подходящата форма на сътрудничество. 
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В края на документа (Раздел IV) са представени обобщените финансови аспекти на 

предложението в два дяла: 

� Ангажименти на ДПМ Крумовград по проекта за добив и преработка на златосъдържащи руди; 

� Допълнителни ангажименти, които ДПМ Крумовград има готовност да поеме за подпомагане 

развитието на региона. 

Желанието на ДПМ Крумовград е настоящото предложение да се разглежда като основа за 

разработването на една цялостна многоспектърна програма за устойчиво развитие, съобразена с 

нуждите на региона. 

II. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Във връзка с реализацията на инвестиционен проект за добив и преработка на руда до златен 

концентрат в участък „Ада Тепе” от находище Хан Крум, община Крумовград (Проекта), ДПМ 

Крумовград изразява готовност да разработи подробна програма за устойчиво икономическо, 

обществено, културно и образователно развитие в сътрудничество с община Крумовград.  

Програмата цели осигуряването на трайни ползи за Крумовград и региона. Настоящият документ 

очертава предложените от страна на ДПМ Крумовград дейности по Програмата и е предназначен 

за обсъждане и постигане на споразумение с местната общественост и местната власт.   

Ангажиментите и дейностите по програмата са в следните направления: 

Диаграма 1.0 
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Информация за дейността на ДПМ Крумовград 

Проектът на „Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД ще се развие в четири основни етапа, 

представени в обобщен вид в Диаграма 1.1 по-долу. Под всеки етап са разгледани предложения 

за различни видове дейности, които Дружеството ще изпълнява или има готовност да изпълни. 

Тъй като настоящото предложение цели създаване на трайни ползи за населението на 

Крумовград освен реализация на проекта, голяма част от тези предложения  са обект на 

уточнение и промяна в зависимост от предложенията и препоръките на община Крумовград. 
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Вторична 
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Според 
нуждите на 
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туризъм
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Археология

Земеделие
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Диаграма 1.1 

 

 

 

  

ЕТАП I

Подготовка

ЕТАП II

Строителство

ЕТАП III

Експлоатация

ЕТАП IV

Рекултивация

12 месеца

•изграждане на 
стратегии за 
сътрудничество с 
местните власти;

•подбор на персонал 
за експлоатацията на 
рудника;

•старт на тръжните 
процедури за 
подизпълнители и 
сключване на 
договори;

•старт на обученията 
на кандидати, 
подизпълнители, 
доставчици и 
граждани.

18 месеца

•текущи работи по 
изграждането на
рудника ;

•обучения на 
кандидати, 
подизпълнители, 
доставчици и 
граждани;

•подбор на персонал 
за експлоатацията на 
рудника;

•работа по 
договорените с 
местните власти 
съвместни дейности

8 години

• обучения на 
служители;

•обучения на 
кандидати и 
граждани;

•текущи работи по 
съвместните 
дейности с 
доставчици;

•работа по 
договорените с 
местните власти 
съвместни 
дейности;

•проектиране на 
програмите за 
плавен преход.

поетапна

•старт на програмите 
за плавен преход;

•работа по 
договорените с 
местните власти 
съвместни дейности;

•текущи работи по 
съвместните 
дейности с 
доставчици;

•подготовка на 
заключителните фази 
от програмите за 
сътрудничество с 
местните власти.
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III. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
 

 

 

1. Заетост 

Заетостта, която Дружеството ще осигури в зависимост от формата на договорните отношения, ще 

създаде интерес в две основни направления: 

 

 

*Всички суми в лева са изчислени при приет курс на долара от 1.45. 

Първите две направления ще бъдат разгледани по-подробно в следващите раздели. 

ДПМ Крумовград се ангажира да наема приоритетно работници/служители и подизпълнители от 

Крумовград и региона, където и доколкото това е практически приложимо. Дружеството ще 

осигури прозрачност по отношение на процедурите и условията при избор на кандидати и 

подизпълнители като използва механизми (разписани по-подробно по-долу), чрез които 

физически лица и фирми ще бъдат уведомявани предварително за предстоящо възлагане на 

вакантни работни места или дейности.  

Анализът на данните за управлението на персонала в дружеството, надлежно одитиран и 

верифициран от престижен международен одитор – „Бюро Веритас“, показва че понастоящем 

99% от хората, които работят за Дънди Прешъс Металс са местни жители.  Този факт свидетелства, 

че ДПМ действа в съответствие със заявените ангажименти и ценности. 

ДИРЕКТНО НАЕТИ

общо 220 души

$ 50 мил. (*72 мил. лв)

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
И ДОСТАВЧИЦИ

строителни, монтажни и 
поддържащи дейности

сумите ще бъдат уточнени 
допълнително

ВТОРИЧНА ЗАЕТОСТ

2- 8 работни места се 
откриват за всяко пряко 

работно място вследствие 
увеличаване нуждата от 
разностранни услуги и 

покупателната способност

1. ЗАЕТОСТ 
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� Директно наети 

Работни места и бюджет 

ДПМ Крумовград ще ангажира приблизително 220 човека за целия период на експлоатация. 

Планираната директна заетост през отделните етапи от Проекта, очакваните възнаграждения за 

служителите и разпределението на работните места по звена са представени в Диаграма 1.2.   

Диаграма 1.2   

 

 

 

 

 

 

 

ДПМ счита, че служителите на компанията са основна заинтересована страна и полага много 

грижи и внимание за разработването на справедливи политики в областта на човешките ресурси и 

изграждането на култура, основана на шест основни ценности: достойнство и уважение, 

постоянно усъвършенстване, безопасност, прозрачност, инвестиране в общността, екологична 

отговорност.  В международен план, фондовите пазари преценяват цялостното представяне на 

компанията въз основа на придържането й към тези основни ценности.  

В подкрепа на тази теза служат данните за прилаганите от ДПМ политики в областта на човешките 

ресурси, които свидетелстват за справедливост и принципност при определяне на 

възнагражденията; осигуряване на възможности за професионално развитие; придържане към 

разписан етичен кодекс, който обезпечава равнопоставеност на всички служители по отношение 

ЕТАП II

Строеж

ЕТАП III

Експлоатация

1. ЗАЕТОСТ 

Директно наети 

Подготвителни 

работи 

(50 служители) 

   

 Рудник 

(70 служители) 

Обогатителна 

фабрика 

(120 служители) 

Спомагателни 

дейности 

(30 служители) 

$ 2 мил. (3 мил. лв.) $ 48 мил. (70 мил. лв.) 



 9 

на раса, национална принадлежност, пол, възраст, политически възгледи, религиозна 

принадлежност, и т.н. 

Освен това, за гарантиране правата на служителите и работниците, компанията е страна по 

колективни трудови договори в Челопеч и Цумеб.  Договорите се актуализират редовно, 

включително нивата на възнагражденията.  

� Подбор на персонал 

ДПМ ще наема на работа преференциално жители от община Крумовград, при положение, че 

кандидатите притежават необходимите умения и опит за вакантните работни места.  За да се 

гарантира, че населението на Крумовград ще бъде информирано предварително за свободните 

работни места и изискванията към кандидатите, ДПМ ще публикува своевременно информация 

чрез местните медии, фирмения уебсайт, Информационния център и интернет. Освен вакантните 

работни места, ще бъдат предоставени подробни описания на позициите, изискванията към 

кандидатите, процедурата за кандидатстване и датите, от и до които тече подборът. На всички 

одобрени кандидати ще бъдат организирани подготвителни обучения в различни направления в 

зависимост от нуждите на кандидатите и изискванията на съответната позиция.  В Приложение A 

са описани подробно изискванията, касаещи образование и квалификации, за всяка позиция. 

Поради ранния етап е възможно някои от тези позиции да претърпят промени. 

� Допълнителни ангажименти към наетите лица 

В края на експлоатационния период на рудника ДПМ Крумовград ще разработи Програма за 

плавен преход, която да подпомогне освободените работници да намерят нова работа или да 

създадат собствен бизнес. 

Основните направления, по които ДПМ ще се стреми да улесни служителите през преходния 

период са: 

1. Осигуряване на компенсации  

Всички служители, ще получат полагащите им се по закон компенсации след изтичане на 

договора им с ДПМ, като могат да се предложат и допълнителни такива по преценка на 

ръководството в края на етапа на експлоатация. 

2. Директно подпомагане в процеса на търсене на работа  

Подготвен екип ще подпомага персонала по време на прехода чрез проучване на 

отворени позиции, подготовка на документи за кандидатстване, съвместна работа с 

местни предприятия за директно позициониране на работници, подготовка за интервюта и 

други дейности, свързани с процеса на търсене на работа. 
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3. Организиране на програми за преквалификация  

Темите за преквалификация ще бъдат съобразени с търсенето на работна ръка на пазара в 

периода след приключване на дейностите по Рудника. ДПМ предвижда да вземе предвид 

и желанията на самите служители при избора на подходяща програма за всеки от тях, 

доколкото желанията им са реалистично изпълними и приложими в контекста на пазара 

към момента. 

 

	

	

� Подизпълнители и Доставчици 

� Дейности, продукти и услуги през периода на строителство  

В етапа на строителство "ДПМ Крумовград" ЕАД ще наема фирми-подизпълнители за следните 

дейности: 

� Разчистване на растителността на обекта 

� Земно-изкопни работи (вкл. пробивно-взривни работи) 

� Бетонови работи 

� Монтаж на метални конструкции, машини, оборудване и тръбопроводи 

� Монтаж на електрооборудване и електрозахранващи линии 

� Изграждане на обектова и външна инфраструктура (пътища, тръбопроводи, електропроводи) 

� Доставка на основни материали (тръби от ПЕВП (полиетилен висока плътност) /въглеродна 

стомана, кабели, кабелни скари) 

� Строителство/монтаж на непроизводствени сгради на обекта 

� Наемане и монтаж на офис контейнери за етапа на строителство 

� Кетъринг услуги за обекта 

� Периметрова ограда на обекта и маркировка 

� Оросяване на вътрешните пътища с водоноски 

� Зимно поддържане на пътищата (снегопочистване) 

� Офис поддръжка и почистване 

� Наем на химически тоалетни за обекта 

� Събиране, сортиране и извозване на отпадъци 

� Наем и поддръжка на електрогенератори 

� Медицинско обслужване (лекар, мед. сестри, линейка, медицински консумативи) 

� Охрана на обекта (денонощна, на КПП - главен портал и обходи по периметровата ограда) 

1. ЗАЕТОСТ 

Подизпълнители и Доставчици 
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� Наем на автомобили (с висока проходимост с шофьори, вкл. зареждане с гориво и 

обслужване) 

� Настаняване в гр. Крумовград (наем на хотели, апартаменти/къщи, перални услуги) 

� Доставка/наем на мобилно и минно оборудване (камиони, булдозери, багери, леки 

автомобили, компютри) 

"ДПМ Крумовград" ЕАД ще сключва договори преференциално с фирми от гр. Крумовград и 

региона при условие, че те разполагат с необходимите ресурси и умения, и могат да предложат 

конкурентна цена в условията на открита и прозрачна тръжна процедура.  

 

� Дейности, продукти и услуги през периода на експлоатация  

Договорите с подизпълнители и доставчици в етапа на експлоатация ще включват: 

• Доставка на материали и оборудване (горива и смазочни материали, резервни части, офис 

консумативи и оборудване) 

• Транспортни услуги и поддръжка 

• Санитарно-хигиенни услуги 

• Кетъринг услуги (приготвяне и доставка на храна и напитки) 

• Поддръжка на сгради (текущи ремонти на производствени и непроизводствени сгради) 

• Административни услуги и компютърно обслужване 

 

 

� Процедури за избор на подизпълнители" 

ДПМ Крумовград" ЕАД ще работи активно с местните и регионалните фирми-подизпълнители 

през всички етапи на проекта. В периода до началото на етапа на строителство ще бъдат обявени 

дейностите, които ще бъдат възлагани на подизпълнители чрез договори, както и всички 

специфични умения и опит, необходими на фирмите за успешното им участие в тръжните 

процедури.  

За улеснение на подизпълнителите и доставчиците, както и за по-голяма прозрачност на процеса 

на избор, Дружеството е готово да създаде регистър, чрез който фирмите, които смятат, че 

отговарят на изискванията, да могат да са в диалог по всяко време с Дружеството. В него 

заинтересованите фирми ще могат да се регистрират, да получават информация за предстоящи 

конкурси за изпълнители и доставчици и друга полезна информация. Достъпът до регистъра ще 

бъде публичен. 
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Всички фирми, изявили интерес за изпълнение на дейности или услуги по проекта ще преминат 

през процес на предварителен подбор, включващ срещи с тях. Стандартните формуляри за 

предварителен подбор са представени в Приложение В. Критериите за опит и професионална 

квалификация във формулярите допълват критериите за цена и срок на изпълнение, които ще 

бъдат прилагани за оценка и избор на подизпълнители и доставчици. 

Когато офертите в тръжните процедури имат приблизително едни и същи оценки по технически и 

финансови показатели, тогава ще се дава предпочитание в следния ред: 

1. Подизпълнители от община Крумовград 

2. Подизпълнители от област Кърджали  

3. Подизпълнители от други области в България 

 

 

� Допълнителни изисквания към подизпълнителите 

ДПМ ще изисква от всички подизпълнители да спазват политика за приоритетно наемане на 

местни работници от Крумовград по проектите свързани с работата им с ДПМ.   

 

	

	

2. Развитие на умения и квалификации 

Професионалното развитие е ключова цел в ДПМ и в тази връзка компанията осигурява 

разнообразни възможности за обучение.  Включват се специално разработените програми за 

развитие на професионални и технически умения, както и за развитието на лидерски умения.  

Допълнително се предлагат възможности за покриване на разходи или предоставяне на 

стипендии по индивидуални обучения за придобиване на необходими квалификации и/или 

степени на образование. Възможностите варират от осигуряване на курсове във ВУЗ-ове и кратки 

технически курсове до организиране на международни курсове по мениджмънт за ръководния 

персонал и лидерския екип.  

В Крумовград Дружеството ще разработи подробни програми за развитие на уменията, 

квалификациите, знанията и компетентностите на жителите от общината. Тези програми ще бъдат 

планирани, разработени и съобразени с нуждите в общността и с идеята за приложимост на 

2. РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ 
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наученото в перспектива. За целта Дружеството има готовност да създаде Център за подбор и 

развитие, където екип от експерти и консултанти ще подготвят кадри в избрани области. 

 

 

Целите, направленията и очакваната стойност на програмите са представени в Диаграма 1.3. 

Диаграма 1.3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Всяко от тези направления ще бъде разгледано по-подробно по-долу. 

 

 

 

 

 

 

 

Служители и 
кандидати

Подизпълнители 
и доставчици

Граждани

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

Подготовка на кандидатите 

за позиции в ДПМ за 

ефективното изпълнение на 

задълженията им по 

изграждането, 

експлоатацията и 

поддръжката на рудника. 

Организиране на обучения и 

консултации за местни 

малки и средни 

предприятия. 

Развитие на трайни умения и 

квалификации в различни 

области за граждани от 

Крумовград и региона.  

 1 млн.щ.д. (1,45 млн. лв.) според нуждите 
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� Развитие на служителите в ДПМ  

� Видове обучения и методи на подготовка 

Квалифицираните на етап подбор кандидати ще преминат през съответстващите за позицията 

им обучения, като ДПМ планира да подготви повече квалифицирани лица, отколкото реално 

има нужда да наеме.  За всяка квалификационна програма ще бъде изготвен подробен план-

график. Основните видове обучения са обобщени в Диаграма 1.4. 

Диаграма 1.4 

 

Участниците в специфичните обучения ще бъдат оценявани след приключване на съответната 

програма. Отличилите се кандидати в тези програми ще получат предложение за работа по 

проекта в Крумовград при успешно преминаване на тестовете за придобити умения. 

За целите на обученията са предвидени следните методи в зависимост от вида на 

предлаганата позиция: 

� Професионални курсове; 

� Обучение по време на работа; 

� Лекции, класни занятия и въвеждащи семинари; 

Специфични 
обучения

•Технически умения

•Професионални 

квалификации

•Опреснителни курсове

•Практика/стаж

Общи обучения за 
ръководители

•Въведение

•Развитие на ръководни 

умения за специфичните 

управленски нива

Общи обучения за 
служители

•Въведение

•Развитие на ключови 

компетентности и умения

2. РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ 

Развитие на служителите в ДПМ  
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� Професионален обмен/стаж в Челопеч; 

� Центрове за оценка. 

Намерението на ДПМ е да създаде Център за подбор и развитие в Крумовград като  

възможностите за обучение в Челопеч ще продължат да бъдат налице при необходимост. За 

подходяща локация на центъра и формата на сътрудничество в управлението му, ДПМ е в 

готовност да обсъди възможностите с местните власти, като през периода на своята дейност 

центърът ще бъде изцяло финансиран и подкрепян от ДПМ в сътрудничество с основните 

доставчици на оборудване и подизпълнителите, които желаят да участват. 

 

 

 

� Развитие на подизпълнители и доставчици по избрани теми 

ДПМ Крумовград ще предостави възможност на фирмите, желаещи да бъдат доставчици или 

подизпълнители на дружеството, да участват в обучителни курсове за повишаване на 

квалификациите си чрез разширяване на знания и умения. Конкретните теми на тези обучения 

могат да бъдат прецизирани допълнително, като се вземе предвид и мнението на общината и на 

представители на местния бизнес, така че те да бъдат максимално полезни. ДПМ Крумовград 

също ще разгледа и възможности за предоставяне на бизнес консултации и технически съвети. 

Тази подкрепа ще бъде предоставена чрез партньорства, които ДПМ Крумовград ще създаде с 

консултанти.  

 

 

	

� Развитие	на	граждани	на	община	Крумовград	по	избрани	теми	

ДПМ Крумовград планира да организира курсове и обучения за граждани на Крумовград по 

избрани теми, съобразени с нуждите на местната общност и икономика.  Тези теми и програмите 

за обучения могат да бъдат определени съвместно с и по предложение на местните власти. 

В допълнение, Дружеството има готовност да започне да работи с училищата и общината за 

въвеждане на схема за подпомагане на висшето образование. Детайлите от тази схема ще бъдат 

разработени съвместно с местните власти.  Акцентът в нея ще бъде да се определят ученици от 

Крумовград, на които при завършване на гимназия да бъдат раздадени стипендии, покриващи 

2. РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ 

Развитие на подизпълнители и доставчици по избрани теми 

2. РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ 

Развитие на граждани на община Крумовград по избрани теми 
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таксите за обучение и разходите за издръжка в подходящи университети в България.  Програмата 

ще бъде насочена към висше образование в технически дисциплини и английски език.  

 

 

 

 

 

3. Стимулиране развитието на местния бизнес 

ДПМ Крумовград има готовност да обсъди с община Крумовград идеи и възможности за 

подпомагане на развитието на малките и средни предприятия в общината (МСП), с крайна цел 

създаване на заетост и дълготрайни икономически ползи за хората от общината.  

Програма за финансиране на МСП 

Дружеството има готовност да разработи Програма за финансиране на МСП, както и да осигури 

бюджет за осъществяването й в размер до 5 млн.щ.д. С тези средства могат бъдат финансирани 

различни проекти на МСП, които да помогнат на фирмите да развият дейността си, 

технологичното си оборудване, да наемат нови хора и т.н.  

Начинът на функциониране на програмата, обхватът и фокусът на дейността й могат да бъдат 

прецизирани в зависимост от вижданията на общината за най-ефективното използване на 

потенциала на тази програма.  

Програмата има потенциал да окаже голямо и трайно влияние върху местната икономика, но 

успехът й изисква внимателно планиране и разумно управление – опит, който Дружеството е 

натрупало в други региони по света (например Намибия).  

Допълнителни икономически ползи за местния бизнес 

Освен със споменатата по-горе Програма за развитие на МСП, дейността на ДПМ Крумовград ще 

доведе и до допълнителни икономически ползи за предприятията от общината по два начина: 

• Директно, чрез осигуряване на работа на фирми като подизпълнители и доставчици на 

Дружеството 

• Индиректно, чрез: 

3. СТИМУЛИРАНЕ РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС 
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- Увеличаване на покупателната способност и потреблението на хората в 

Крумовград, което води до увеличение и на потенциала за приходи на фирмите в 

Крумовград  

- Различни обществени инициативи, които могат да привлекат посетители в 

Крумовград и да създадат възможност за допълнителни приходи (вж. секция 

Обществена подкрепа от настоящия документ) 

 

 

	

4. Обществена подкрепа 
ДПМ Крумовград има готовност да разработи програма за обществена подкрепа, чиято форма на 

управление и финансиране ще бъде решена съвместно с община Крумовград. Целта на  този вид 

финансово подпомагане е да се разпределят средства за инициативи или инвестиции, които 

осигуряват трайни ползи за по-големи групи хора или цялата общественост в Крумовград. 

 Сумите, които ще бъдат разпределяни за обществена подкрепа, ще се базират на процент от 

печалбата на Дружеството и ще се определят всяка година през периода на експлоатация. Тяхната 

обща стойност за целия период на експлоатация, включително и стартов капитал от 1 млн.щ.д. 

към общинския бюджет, с който ще започне подпомагането, се очаква да бъде 17 млн.щ.д. (24,6 

млн. лв.) на база финансовия модел за 2012 г.  

Основните направления, в които Дружеството има желание да подпомага Крумовград заедно с 

примерни насоки за всяко направление са представени в Диаграма 1.4. Конкретните дейности по 

всяко направление ще бъдат съгласувани и съобразени с вижданията на местната власт за това 

как най-ефективно да бъдат усвоявани средствата. 

Диаграма 1.4 

 

 

 

 

 

Образование Здраве Култура Спорт

4. ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

 

� Подпомагане на 

техническата 

база в училища; 

� Подпомагане на  

ученически и 

младежки 

инициативи; 

� Други 

� Подпомагане на 

болници; 

� Подпомагане на  

здравни 

инициативи/орга

низации; 

� Други 

� Подпомагане на 

музеи и културни 

институции; 

� Подпомагане на  

младежки 

инициативи; 

� Други 

� Подпомагане на 

спортни изяви и 

местни отбори; 

� Други 

 17 млн.щ.д. (24.6 млн. лв.)
(1)
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Значителна част от средствата по тази програма ще бъдат насочени към устойчивото развитие на 

младежта в Крумовград.  Целта е чрез постъпленията от дейността да се осигури за младите хора 

един по-добър старт с по-големи възможности в сферата на образованието, лидерството, 

професионалното развитие и реализация. Успехът от подобна инициатива би могъл да има добър 

принос към устойчивото развитие на крумовградския регион в дългосрочен план. 

(1) На база финансов модел за 2012 г. Действителният размер на средствата ще бъде 

определян като процент от годишната печалба на Дружеството за срока на експлоатация. 

 

 

 

5. Инфраструктура 
За устойчивото развитие на района и местната икономика, ДПМ Крумовград има готовност да 

подпомага инфраструктурни проекти чрез безвъзмездно финансиране. Направленията, 

бюджетите и конкретните ангажименти, които Дружеството ще има възможност да поеме, ще се 

разглеждат всяка година съвместно с общината и ще се съобразяват с нуждите, възможностите и 

плановете и на двете страни.  

 

 

 

 

6. Екология и туризъм 

В резултат от ангажиментите поети пред местните власти за опазване на екологичното и 

културното наследство на районите, засегнати от планираната рудодобивна дейност, ДПМ 

Крумовград има готовност да възстанови, реставрира и развие дейности по следните три 

направления: 

 

 

 

5. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

6. ЕКОЛОГИЯ И ТУРИЗЪМ 
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Диаграма 1.5 

 

IV. ОБОБЩЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ АСПЕКТИ НА 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

 

В таблицата по-долу са обобщени очакваните финансово-икономически ползи за Крумовград и 

региона в резултат на дейността на дружеството. Представените суми показват както поетите 

ангажименти, свързани с концесията, така и предложените от Дружеството допълнителни 

дейности, изложени в настоящия документ на база финансовия модел за 2012 г. За някои от 

предложените дейности не са показани суми, тъй като те имат нужда да бъдат прецизирани в 

зависимост от дискусиите в общината (напр. подкрепата за инфраструктурни проекти), от 

резултатите на дружеството и от наличието на допълнителна информация/оценка за 

необходимостта от финансиране. Сумите в лева са пресметнати при курс на долара, фиксиран на 

1,45 лв. за щ.д. 

 

 

 

Туризъм

•Изграждане на нова зона за 

отдих на място, съобразено 
с предпочитанията на 
община Крумовград

Археология

•Възстановяване на 

откритите тракийска 
галерия и селище по 
препоръки на 
Министерството на 

културата

•Възстановяване на 
археологически находки, 
открити по време на 

разкопките на място, 
съобразено с 
предпочитанията на 
община Крумовград

Земеделие

•Създаването на разсадник, 

който, освен нуждите на 
ДПМ, ще обслужва и 
местното общество

•Поддръжката на 
изградената от ДПМ 

метеорологична станция, 
която ще бъде достъпна за 
желаещите физически 

и/или юридически лица за 
справки
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     $ (Щ.Д.)  ЛВ.  

Ангажименти 

на ДПМ 

Крумовград по 

Проекта 

Ангажименти към общински бюджет: 
(1)

     

концесионно възнаграждение към община Крумовград 
(50% от общата сума) 

13,000,000 18,850,000 

местни данъци и такси 830,000 1,200,000 

Ангажименти към наети лица:     

обезщетения при напускане ще бъде уточнено допълнително 

възнаграждения на служителите 
(1)

 50,000,000 72,500,000 

програми за развитие на технически умения и 
квалификации (бъдещи служители, граждани) 

1,000,000 1,450,000 

Ангажименти към местния бизнес:     

договори с подизпълнители и доставчици (строителство) ще бъде уточнено допълнително 

договори с подизпълнители и доставчици (експлоатация) ще бъде уточнено допълнително 

Ангажименти към обществото:     

археологични проекти ще бъде уточнено допълнително 

зона за отдих (оценка на възстановяемата част) 144,000 209,000 

Общо: 64,974,000 94,209,000 

Допълнителни 

ангажименти, 

които ДПМ 

Крумовград 

има 

готовност да 

поеме 

Подкрепа на местния бизнес:     

програми за развитие на подизпълнители и доставчици ще бъде уточнено допълнително 

програма за финансиране на малки и средни предприятия 5,000,000 7,250,000 

Обществена подкрепа, екология и туризъм:     

програма за подкрепа на общинския бюджет (строителство) 1,000,000 1,450,000 

програми за обществена подкрепа 
(2)

 16,000,000 23,200,000 

метеорологична станция (подобрения) 90,000 130,000 

инфраструктурни проекти ще бъде уточнено допълнително 

зона за отдих (допълнителна инвестиция) 201,000 291,000 

Общо:   22,291,000      32,321,000    

 

Очаквани кумулативни ползи  

за Крумовград и региона: 87,265,000 126,530,000 

(1) На база финансовия модел за 2012 г. Действителният размер на средствата ще бъде 

определян на база действителните финансови и оперативни резултати. 

(2) На база финансов модел за 2012 г. Действителният размер на средствата ще бъде 

определян като процент от годишната печалба на Дружеството за срока на експлоатация. 
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V. КОНТАКТИ 
 

 



 

I. ПРИЛОЖЕНИЕ A 

 

ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ / 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
Отговорник 

„Трошачен корпус“ 
Отговорник 

„Мелничен корпус“ 
Оператор 

„Трошачен корпус“ 
Оператор 

„Мелничен корпус“ 
Оператор „Едро 

трошене“ 

• Средно или средно-специално образование в областта 

на обогатяване на полезни изкопаеми, металургия или 

друга подходяща дисциплина 
• Технически познания за трошачки и друго оборудване, 

свързано с преработка на руда   

Опробчик • Средно или средно-специално образование 

Оператор Багер – 

голям 
Оператор Багер - 

среден 
Оператор Челен 

товарач 

• Средно или средно-специално образование 
• Правоспособност за пътностроителни машини 
• Свидетелство за управление на МПС категория „С” 

Оператор „Минен 

камион дъмпер“  

• Средно или средно-специално образование 

• Правоспособност за пътностроителни машини 

• Свидетелство за управление на МПС категория „С” 

Булдозерист 

• Средно или средно-специално образование 

• Правоспособност за пътностроителни машини 

• Свидетелство за управление на МПС категория „С” 

• Правоспособност за управление на Мотокар 

Оператор „Грейдер“ 

• Средно или средно-специално образование 

• Правоспособност за пътностроителни машини 

• Свидетелство за управление на МПС категория „С” 

• Правоспособност за управление на Мотокар 



Оператор 

„Водоноска“ 

• Средно или средно-специално образование 

• Правоспособност за пътностроителни машини 

• Свидетелство за управление на МПС категория „С” 

Оператор 

„Сервизна 

Машина“ 

• Средно или средно-специално образование 

• Правоспособност за пътностроителни машини 

• Свидетелство за управление на МПС категория „С” 

• Правоспособност за управление на Мотокар 

• Правоспособност за подземна сервизна машина IT 

Маркшайдер 

Асистент 

Маркшайдер 

• Висше образование – Маркшайдерство и геодезия 

Оператор 

„Флотация“ 

• Средно образование с придобита квалификация в 

преработката на минерални суровини, металургията, 

инженерната химия или друга подходяща дисциплина 

Оператор 

„Филтърно 

стопанство“ 

Оператор 

„Реагентно 

стопанство“ 

• Средно или средно-специално  образование 

• Свидетелство за правоуправление на мостови кранове 

до 40 тона 

• Правоспособност за управление на Мотокар 

Оператор „АСУТП” 

(автоматична 

система за 

управление на 

технологичните 

потоци) 

•  Средно или средно-специално  образование 

Кранист 

• Средно или средно специално образование 

• Правоспособност за управление за кранист на мостови и 

козлови кранове за неограничена товароподемност 

Оператор 

„Пробивни работи – 

качествен контрол“ 

Оператор 

„Пробивни работи – 

• Средно образование 

• Правоспособност Взривчик 

• Правоспособност „Машинист контактен локомотив” 



производство“ 

Електротехник „КИП 

и А”  

• Средно електротехническо 

• IІІ до V група по ТБ 

Шлосер и заварчик 

• Средно техническо образование 

• Правоспособност за заваряване E2, G2, M2 

Технически 

Асистент 

• Средно образование 

• Машинописни умения 

• Английски език 

Началник смяна ОФ 

Началник смяна 

Рудник 

Началник смяна 

Интегрирано 

съоръжение за 

отпадъци 

• Средно образование 

• Правоспособност за управление на мотокар и 

електрокар 

• Шофьорска книжка категория „В” 

Старши Оператор 

„Инсталиране на 

тръби“ 

Старши оператор 

„Интегрирано 

съоръжение за 

отпадъци“ 

• Средно или средно-специално  образование 

• Познания по земнонасипни стени, ерозия и филтрация 

• Свидетелство за управление на МПС, категория В 

• Свидетелство за управление на Пътно-строителни 

машини 

Оператор 

„Инсталиране на 

тръби“ 

Оператор 

„Интегрирано 

съоръжение за 

отпадъци“ 

• Средно образование или средно-специално  

образование 

• Познания по земнонасипни стени, ерозия и филтрация 

• Свидетелство за управление на МПС, категория В 

• Свидетелство за управление на Пътно-строителни 

машини 



Мениджър Рудник  

Мениджър ОФ 

• Висше инженерно образование / МГУ, ХТМУ/  

• Английски език 

Отговорник 

„Интегрирано 

съоръжение за 

отпадъци“ 

• Висше инженерно образование (Хидротехническо 

строителство, Хидрогеология и инженерна геология) 

• Познания по земнонасипни стени, ерозия и филтрация 

• Свидетелство за управление на МПС, категория В 

• Английски език 

Главен Инженер 

Рудник 

Инженер 

Производство 

Рудник 

Главен Инженер 

Поддръжка Рудник 

Главен Инженер 

Производство ОФ 

Главен Инженер 

Поддръжка ОФ 

• Висше техническо образование – степен Магистър 

• Квалифициран механошлосер или електротехник 

• Добри познания по конструкциите на  машини и 

съоръжения, познания по ДВГ, хидравлика и пневматика. 

• Английски език 

Инженер Технолог 

• Висше образование с придобита квалификация в 

преработката на минерални суровини, металургията, 

инженерната химия или друга подходяща дисциплина 

• Добри технически познания по преработка на руда 

• Познания по машини и оборудване, използвани в 

цикъла на зърнометрична подготовка, флотация, 

кондициониране на продуктите в ОФ 

• Английски език  

Инженер 

Геомеханика 

• Висше образование, минен инжeнер - бакалавърска 

степен 

• Познания в областта на подземния рудодобив и 

геомеханиката 

• Английски език 

Инженер Минно 

Планиране 

• Висше – Минен инженер-технолог 

• Лиценз за проектант на взривни работи 

• Минно-технически познания в областта на технологията 

на подземния добив на полезни изкопаеми  

• Английски език 



Главен геолог и 

качествен контрол 

• Висше образование – Геология 

• Познания за работа с геоложки софтуер 

• Английски език 

Инженер Взривни 

дейности 

• Висше инженерно образование 

• Правоспособност „Взривчик” 

• Правоспособност за управление на МПС, кат. С 

• Правоспособност за управление на ПСМ 

• Втора ел. квалификациона група 

• Английски език 

Инженер 

хидротехнически 

съоръжение 

• Висше инженерно образование (Хидротехническо 

строителство, Хидрогеология и инженерна геология) 

• Познания по земнонасипни стени, ерозия и филтрация 

• Свидетелство за управление на МПС, категория В 

• Английски език 

Финансов 

Мениджър 

Главен 

Счетоводител 

Счетоводител 

• Висше икономическо образование, счетоводно или 

финансово 

• Английски език 

Мениджър 

Човешки ресурси и 

Администрация 

Специалист 

Човешки ресурси 

Специалист 

Администрация на 

персонала и 

възнаграждения 

• Висше образование бизнес администрация, психология, 

човешки ресурси магистър 

• Английски език  

Мениджър 

Безопастност и 

здраве при работа 

Специалист 

безопастност и 

здраве при работа  

• Висше техническо образование 

• Английски език 



Мениджър 

Опазване на 

околната среда 

Специалист 

опазване на 

околната среда 

• Висше образование в областта на управление на 

околната среда 

• Английски език 

Старши специалист 

връзки с 

обществеността 

Специалист връзки 

с обществеността 

• Висше хуманитарно образование 

• Английски език 

Главен 

Юристконсулт 

• Висше юридическо образование 

• Английски език 

Отговорник 

Сигурност 

• Средно образование 

• Английски език 

Преводач 

• Висше филологическо или сертификат, доказващ нивото 

на владеене на английски език 

Супервайзор Склад 

Работник Склад 

• Средно образование  

Специалист 

Покупки 

• Висше икономическо или инженерно образование 

• Английски език 

Шофьор на лек 

автомобил 

• Средно образование 

• Свидетелство за управление на МПС кат. B, C, D 



Хигиенист 

• Средно образование  

Рецепционист 

• Средно образование 

• Английски език 

Забележка: Информацията, посочена в Приложение 1, е валидна към м. Декември 2014 г. и 

преди започване на производство ще бъде регулярно преразглеждана и обновявана, ако е 

необходимо.  
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KRUMOVGRAD GOLD PROJECT PREQUALIFICATION 

QUESTIONNAIRE 

ВЪПРОСНИК ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ПРОЕКТА ЗА ДОБИВ НА ЗЛАТО В 

КРУМОВГРАД 

All information provided is strictly confidential and solely for the use Dundee 

Precious Metals Krumovgrad (“DPMKr”) and their Agents or Consultants.  

DPMKr will not reimburse the Contractor's costs, expenses or charges that it 

may incur to prepare or present these documents.  Submission of the 

documents and information for pre-qualification does not give the Contractor 

the right to appear automatically on the final list of bidders. DPMKr will be 

entirely free to choose the contractor qualified to appear on the final list. 

Цялата предоставена тук информация е строго поверителна и 

единствено за ползване от дружество „Дънди прешъс металс 

Крумовград“ (ДПМК) и неговите агенти или консултанти.  ДПМК не 

възстановява разходите, разноските или таксите, заплатени от 

Изпълнителя за изготвяне и представяне на настоящите документи.  

Представянето на документите и информацията за предварителен 

подбор не дава на Изпълнителя правото на автоматично включване в 

окончателния списък с кандидати. ДПМК имат пълната свобода да 

избират изпълнител, квалифициран за включване в окончателния 

списък. 

RETURN COMPLETED QUESTIONNAIRE VIA EMAIL & COURIER TO: ВЪРНЕТЕ ПОПЪЛНЕНИЯ ВЪПРОСНИК ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И КУРИЕР 

ДО: 

Dundee Precious Metals Krumovgrad Дънди Прешъс Металс Крумовград 
Jean-Francois Laurin, Project Director – Krumovgrad Жан-Франсоа Лорен, Директор на проекта - Крумовград 
26, Bacho Kiro Str., 3Rd fl. ул. „Бачо Киро“ №26, ет. 3 
1000, Sofia, Bulgaria София 1000, България 
  
Email: jeanfrancois.laurin@dundeeprecious.com 
*************************************************************** 

Email: jeanfrancois.laurin@dundeeprecious.com 
*************************************************************** 
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INDEX СЪДЪРЖАНИЕ 

Section A COMMERCIAL Раздел А ТЪРГОВСКА ЧАСТ 

Section B HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL Раздел Б ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОКОЛНА СРЕДА 

Section C QUALITY ASSURANCE Раздел В ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО 

Section D CONSTRUCTION Раздел Г СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 
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1 PERSON RESPONSIBLE FOR SUBMITTING PRE-QUALIFICATION 
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР 

Name of Person (Print) 
Име на лицето (с печатни букви) 

 

Position/Title 
Длъжност/звание 

 

Mailing Address 
Адрес за кореспонденция 

 

 

City 
Град 

 

Province 
Област 

 

Country 
Страна 

 

Postal Code 
Пощенски код 

 

Contact Phone 
Телефон за контакт 

 

Contact Fax 
Факс 

 

Contact Email 
Електронна поща 

 

The signatory of this Questionnaire guarantees the trust and accuracy of all responses given herein, and is an 
authorized officer or agent of the Company. 
Лицето, подписало настоящия въпросник гарантира верността и точността на всички дадени тук 

отговори и е упълномощен служител или агент на Дружеството. 
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2 GENERAL COMPANY INFORMATION 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 

Legal Name 
Име на юридическото лице 

 

Street Address 
Адрес 

 

Mailing Address 
Адрес за кореспонденция 

 

 

City 
Град 

 

Province 
Област 

 

Country 
Страна 

 

Phone 
Телефон 

 

Fax 
Факс 

 

Email  

Website 
Интернет сайт 

 

Type of Company 
Public, Private or Sole Proprietor 
Вид дружество 

Обществено, частно или ЕТ 

 

Year Company Founded 
Година на основаване на дружеството 
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3 SUBCONTRACTING 
ДОГОВОРИ С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

List any associated work that you would typically subcontract to other vendor(s) providing the following information for each: 

Посочете всички свързани с дейността работи, които обикновено възлагате на друг(и) с договор за подизпълнител, като 

за всеки от тях предоставите следната информация: 

Type of work subcontracted 
Вид на дейността, възлагана на 

подизпълнител 

 

Company Name 
Наименование на дружеството 

 

Address 
Адрес 

 

 

City, Province, Country 
Град, провинция/област, страна 

 

Company Contact 
Фирмен договор 

 

Contact Phone/Email 
Телефон/електронна поща 

 

Describe the process you have for selecting subcontractors 

Опишете своя процес за избор на подизпълнители 
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4 WORK HISTORY 4 РАБОТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ В МИНАЛОТО 

4.1 DESCRIPTION OF PAST WORK HISTORY (2011, 2012, 2013) 4.1 ОПИСАНИЕ НА РАБОТИ В МИНАЛИ ГОДИНИ (2011, 2012, 2013) 

Past Work 2011 2012 2013  Работи през минали 

години 

2011 2012 2013 

Company Name     Наименование на 

дружеството 
   

Project Name     Име на проекта    

Lev Value     Стойност в лв.    

Start/End Date     Начална/крайна дати    

Work Provided     Предоставени работи    

Reference Contact 

(Name, Phone, Email) 

    Лице за препоръка 

(Име, телефон, електронна 

поща) 

   

*use additional sheets as necessary * при необходимост използвайте допълнителен лист 
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4.2 DESCRIPTION OF CURRENT WORK HISTORY (2014) 4.2 ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ РАБОТИ (2014 г.) 

Current Work 
Настоящи работи 

Company Name 
Наименование на дружеството 

 

Project Name 
Име на проекта 

 

Lev Value 
Стойност в лв. 

 

Start/End Date 
Начална/крайна дати 

  

Work Provided 
Предоставени работи 

 

Reference Contact 
(Name, Phone, Email) 

Лице за препоръка 

(Име, телефон, електронна поща) 

 

 

Company Name 
Наименование на дружеството 

 

Project Name 
Име на проекта 

 

Lev Value 
Стойност в лв. 

 

Start/End Date 
Начална/крайна дати 

  

Work Provided 
Предоставени работи 

 

Reference Contact 
(Name, Phone, Email) 

Лице за препоръка 

(Име, телефон, електронна поща) 

 

*use additional sheets as necessary * при необходимост използвайте допълнителен лист 
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5. CORPORATE ORGANIZATION / RESUMES 5. ФИРМЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ / ТРУДОВИ БИОГРАФИИ 

Please attach an organization chart showing your current management structure. Приложете организационна схема, показваща настоящата управленска структура във 

вашето дружество. 

Please attach resumes for the management staff / supervisors you would use for this work. Приложете трудовите биографии на управленския персонал / ръководителите в 

обектите, които бихте използвали за работата. 

 

 

END OF SECTION A КРАЙ НА РАЗДЕЛ А 
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1. SAFETY HISTORY 1. БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПРЕДИШНИ ЗАДАЧИ 
A high emphasis is placed safety performance record is as part of the evaluation for 

Contractor pre-qualification. 

Безопасността при изпълнението на проекти е от голямо значение, защото е част 

от оценката за предварителен подбор на изпълнител. 

 

 2012 2013 2014 

Total number of field man-hours    

Number of Recordable Incidents with no lost 
time 

   

Number of Recordable Incidents with lost 
time 

   

Total number of lost workdays    

Number of fatalities    

 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Общо човекочасове на терен    

Брой подлежащи на регистриране 
инциденти без загуба на време 

   

Брой подлежащи на регистриране 
инциденти със загуба на време 

   

Общ брой на загубените работни дни    

Брой фатални случаи    
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2. ADDITIONAL SAFETY INFORMATION 2. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА 
 

Inquiry Item 
Въпрос 

Yes 
Да 

No 
Не 

D
o

cu
m

e
n

t 

R
e

q
u

ir
e

d
 

Н
е

о
б

х
о

д
и

м
 

д
о

к
у

м
е

н
т

 

1 
Does your company belong to a relevant National Third Party Health & Safety Accreditation Scheme? 

Вашето дружество участва ли в съответния национален акредитационен план за отговорност за здравето и безопаността на трети лица? 
  Y 

2 

Provide the Corporate HSE policies and procedures, e.g., safety manual or other type of formal documentation. 

Предоставете фирмената политика и процедури за опазване на здравето, безопасността и околната среда, напр. наръчник по безопасността 

или друга официална документация. 

  Y 

3 

Provide a brief description of how your corporate organization manages HSE with subcontractors including the evaluation and selection process of those 

contractors. 

Дайте кратко описание на начина на управление от страна на Вашето дружество на здравето, безопасността и околната среда при работа с 

подизпълнители, включително процеса на оценка и избор на тези изпълнители. 

  N 

4 

What programs do you use to encourage employee involvement in HSE and attach supporting examples and documentation. 

Какви програми използвате за насърчаване на участието на служители в опазването на здравето, безопасността и околната среда; 

приложете потвърждаващи примери и документация. 

  Y 

5 

Does your company conduct toolbox safety meetings? Provide example of format and documentation of these meetings. 

Вашето дружество провежда ли срещи за обсъждане на безопасността? Дайте пример за формата на тези срещи и документи за тях. 
  Y 

Daily 

Ежедневно 
   

Weekly 

Ежеседмично 
   

Monthly 

Ежемесечно 
   

Specify Time and Day of Week 

В конкретен час и ден от седмицата 
  

6 

What risk identification tools do you use on projects, e.g., audits, walk through, inspection, observation program, etc. and how often are they performed?  

Attach examples and documentation. 

Какви мерки за идентифициране на рисковете използвате в проектите, напр. одити, огледи, проверки, програми за наблюдение и др., и колко 

често се изпълняват тези мерки?  Приложете примери и документация. 

  Y 

7 
Does your company have an employee awards/recognition program with a formal structure? 

Вашето дружество има ли официални награди / програма за признание на служителите? 
  N 
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Inquiry Item 
Въпрос 

Yes 
Да 

No 
Не 

D
o

cu
m

e
n

t 

R
eq

u
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о
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м
е
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8 

Does your company have an ongoing or continuing safety-training program for all employees at the project sites?  List each program explaining the purpose 

and content. 

Вашето дружество изпълнява ли текуща програма за обучение по безопасност за всички служители в мястото на изпълнение на проектите?  

Посочете в списък всяка програма, като обясните предназначението и съдържанието й. 

  Y 

9 

Does your company have a written emergency response plan?  Attach a copy of completed plan for a recent project. 

Вашето дружество има ли писмен план за ответни действия в критични ситуации?  Приложете копие на попълнен план за наскоро изпълняван 

проект. 

  Y 

10 

Does your company use a job safety analysis procedure? Attach a copy of a completed JSA on a recent project. 

Вашето дружество използва ли процедура за анализ на безопасността при работа? Приложете копие на попълнен план за анализ на 

безопасността при работа. 

  Y 

11 

Does your company have an alcohol and drug-free workplace policy? Provide written copy of policy if not included in HSE procedures/policies. 

Вашето дружество има ли политика за недопускане на алкохол и наркотици на работното място? Представете писмено копие на 

политиката, ако тя не е включена в процедурите/политиките за здраве, безопасност и околна среда. 

   

Who monitors and administers the Policy? 

Кой следи и администрира изпълнението на политиката? 

12 

Does your firm develop project specific HSE site management plans? 

Describe how items such as the lunch area, toilets, weather issues, rodents/insect issues, security, safety, are addressed.  Attach a recent project plan. 

Вашето дружество разработва ли съобразени с конкретния проект планове за управление на здравето, безопасността и околната среда? 

Опишете как се третират теми като столова, тоалетни, защита от атмосферните условия, гризачи/насекоми, охрана, безопасност.  

Приложете план от наскоро изпълняван проект. 

  Y 

13 

Do you conduct physical fitness examinations on employees?  If examinations are given, describe examination protocol on separate sheet. 

Провеждате ли прегледи за физическа годност на служителите си?  Ако се извършват прегледи, опишете протокол от преглед на отделен 

лист. 

  Y 

14 
Provide the ratio of Safety Officers to workers you would have work on site. Ratio = 

Посочете колко служители по безопасността бихте предоставили в обекта спрямо броя на работниците. Съотношение = 
 

 



 

Appendix C  
Contractor Pre-Qualification 

Section B - Health Safety Environment 
Приложение В 

Предварителен подбор на изпълнители 
Приложение Б - Здраве, безопасност и околна среда 

Krumovgrad Gold Project 
Добив и преработка на златосъдържащи руди от 

проучвателна площ „Крумовград“ 

 

Appendix C Contractor Pre-Qualification Section B - Health Safety Environment 
Приложение В - Предварителен подбор на изпълнител Приложение Б - Здраве, безопасност и околна среда 

  12 | P a g e  

 

 

3. ENVIRONMENTAL 3. ОКОЛНА СРЕДА 
 

Inquiry Item 
Въпрос 

Yes 
Да 

No 
Не 

Do you have an Environmental Policy? 

Имате ли политика за околната среда? 

  

If YES, describe the system in place to maintain the policy. 

При отговор „ДА“ опишете използваната система за поддържането на тази политика. 

  

If YES, is the policy subject to third party audit? Provide details of previous two audits on a separate 

sheet. 

При отговор „ДА“, политиката подлежи ли на обследване от трета страна? На отделен 

лист дайте подробности за предишни две обследвания. 

  

Do you maintain records of discharges to the environment? 

Поддържате ли регистър на заустванията в околната среда? 

  

 

END OF SECTION B КРАЙ НА РАЗДЕЛ Б 
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1 Quality Assurance 1 Осигуряване на качеството 

 

Inquiry Item 
Въпрос 

Yes 
Да 

No 
Не 

Has your company implemented a quality assurance program? 
Вашето дружество изпълнява ли програма за осигуряване на качеството? 

  

Specify the quality assurance program in place (for example ISO 9001) 
Уточнете използваната програма за осигуряване на качеството (например, ISO 9001) 

Program: 
Програма: 

 

1.1 Other Quality Assurance Records 1.1 Други документи за осигуряване на качеството 

 

Program 
Програма 

Plant Location 
Местоположение на 

технологичната инсталация 

Certification Authority 
Сертифициращ орган 

Expiration Date 
Крайна дата 
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1.2 Additional Inquiry Items 
Допълнителни въпроси 

Yes 
Да 

No 
Не 

Do you have a manual for Quality Assurance in your company? 

Вашето дружество има ли наръчник за осигуряване на качеството? 

  

Do you have a program of Quality Control in your company? 

Вашето дружество има ли програма за контрол на качеството? 

  

Do you have a manual of Quality Control in your company? 

Вашето дружество има ли наръчник за контрол на качеството? 

  

Do you have a training program in the field of Quality for supervisors? 

Прилагате ли програма за обучение в областта на качеството за ръководителите в обекта? 

  

Do you make inspections on the Quality for the construction site? 

Извършвате ли проверки за качество в строителните обекти? 

  

If yes, Name and Title of Inspector : 

При отговор „ДА“ посочете името и званието на инспектора. 

Provide the Name and Position of the person responsible for Quality in your Company : 

Посочете името и длъжността на лицето, отговорно за качеството във вашето дружество: 
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2 WELDING EQUIPMENT AND PERSONNEL 2 ЗАВАРЪЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПЕРСОНАЛ 

Welding Process 
Процеси за заваряване 

# of Machines 
Брой машини 

# of Qualified Staff 
Брой квалифицирани служители 

Certification 
Сертификати 

Material Qualified 
Квалифицирани за материал 

Certificate Expiration Date 
Крайна дата на сертификата 

      

      

      

      

      

 

*Indicate authority – ASME, AWS, CWB, etc. 
*Посочете органа – ASME, AWS, CWB, и др. 

END OF SECTION C КРАЙ НА РАЗДЕЛ В 
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1 Construction Experience 
ОПИТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

How many years have you done Industrial Construction? 

От колко години извършвате промишлено строителство? 

What is your experience in construction testing? 

Какъв опит имате от изпитването на строителните конструкции? 

Statutory tests (non energized)? 

Задължителни изпитвания (без захранване)? 

Pre-operational verification (energized)? 

Предексплоатационни проверки (със захранване)? 

Commissioning (tests with introduction of product)? 

Въвеждане в експлоатация (изпитвания с въвеждане на продукти)? 

How many workers have you managed on a project? (0-100 / 100-300 / 300+) 

Колко работници сте управлявали при изпълнение на проект? (0-100 / 100-300 / 300+) 

What is your ratio of Supervisors to Workers? 

Какво е съотношението при вас на ръководителите в обекта спрямо работниците? 

What is your ratio of Construction Workers to Office Workers? 

Какво е съотношението при вас на строителните работници спрямо административния персонал? 

1.1 What type of work are you able to perform & have equipment to perform? 
Какъв вид работи сте в състояние да извършвате и какво оборудване имате за изпълнението им? 

 

Ideal project size limit (lev) 

Граници на идеално голям проект (лв) 

Minimum Value of work 

Минимална стойност на работите 

 

Maximum Value of work 

Максимална стойност на работите 
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1.2 Method for Scheduling 
Метод за календарно планиране 

Computer Program Used 

Използван софтуер 

 

Software for Drawings 

Софтуер за чертежи 
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2 LABOUR / РАБОТНА РЪКА 

Position / Длъжност # in Bulgaria / Брой в България 

Home office management and administrative persons / Управление на седалището на фирмата и администрация  

Project or Construction Managers / Ръководители на проекти или на строителните работи  

Superintendants (Site Supervisors) / Ръководител строителство (в обекта)  

Administrative assistants (for projects) / Административни помощници (за проекти)  

Estimators / Оценители  

Planners / Планировчици  

Document Controller / Контрольор на документацията  

Field Engineers / Инженери за работа на терен  

Draftspersons / Чертожници  

Quality Controller / Служител по контрол на качеството  

Health, Safety, Environment Supervisors / Ръководители за управление на мерките за здраве, безопасност и опазване на 

околната среда 

 

Boilermakers / Заварчици за ремонт на котли  

Mechanics 

Механици 

 

Pipefitters / Монтьори-водопроводчици  

Electricians / Електротехници  

Heavy lift specialists / Специалисти по вдигане на тежки товари  

Drivers / Шофьори  

Journeymen / Общи работници  

Others (specify) / Други (уточнете)  

Total Employees / Общо наети лица  
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3 EQUIPMENT AVAILABLE FOR THE PROPOSED WORK 
НАЛИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ РАБОТИ 

Quantity 
Бр. 

Description including Capacity 
Описание, вкл. капацитет 

Model 
Модел 

Model Year 
Година на модела 
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Contractor Pre-Qualification 

Section D – Construction Capabilities 
Приложение В 

Предварителен подбор на изпълнители 
Раздел Г - Възможности за изпълнение на строителни работи 

Krumovgrad Gold Project 
Добив и преработка на златосъдържащи руди 

от проучвателна площ „Крумовград“  

 

Appendix C Contractor Pre-Qualification Section D – Construction Capabilities 

Приложение В - Предварителен подбор на изпълнители Раздел Г - Възможности за изпълнение на строителни работи 

     20 | P a g e  

 

4 Who will perform the work on site, your company or subcontractor? 
Кой ще извършва работите на терен, вашето дружество или подизпълнител? 

Company 
Дружество 

Subcontractor 
Подизпълнител 

Construction Management 

Управление на строителството 

  

Excavation, backfill, compaction 

Изкопни работи, обратно засипване, ттамбовка 

  

Frame works 

Скелет 

  

Formwork 

Кофражи 

  

Concrete work on site 

Бетонови работи в обекта 

  

Installation and testing of underground piping 

Монтаж и изпитване на подземни тръбопроводи 

  

Mechanical Work 

Механични работи 

  

External piping work 

Полагане на външни тръбопроводи 

  

Installation and testing of earthing ground 

Монтаж и изпитване на заземяването 

  

 

4.1 Describe your procedures for managing engineering changes and site changes: 4.1 Опишете Вашите процедури за управление на промените в инженерните 
решения и промените в обекта: 

 

END OF SECTION D КРАЙ НА РАЗДЕЛ Г 
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