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проекта: 

13.08.2010 

Описание на проекта 

ЕБВР разглежда отпускането на заем на стойност до 81.250 млн. щ. д. на Челопеч 
Майнинг ЕАД, за да подкрепи частично финансирането на допълнително увеличаване 
на добива на мина „Челопеч“ до 2 000 000 млн.т. метална руда годишно, включително и 
за въвеждането на най-добри технологии в експлоатацията на мината. 

Въздействие върху процеса на преход 

Осигуряването на кредитната линия ще усили ефекта върху процеса на преход 
произлизащ от дейност, която е резултат на една от чуждестранните инвестиции в 
България с най-висок профил. Финансирането ще подкрепи по-нататъшното развитие и 
постигането на по-голямата производствена ефективност на ключов работодател в един 
от икономически по-слабо развитите райони в България, включително подобряване на 
енергийната ефективност в мината и фабриката. Проектът ще послужи като 
катализатор за още преки чужди инвестиции, включително и за привличането на 
външно финансиране от търговски банки в един сектор, в който такова липсваше до 
момента. 

Клиентът 

Челопеч майнинг ЕАД, („ЧМ“ или „Компанията“), сто процента собствен филиал на 
Дънди Прешъс Металс („ДПМ“ или „Дънди“), Канада. 

Финансиране от ЕБВР 

Дългосрочен заем на стойност до 81.250 млн.щ.д., в който е включено разширяването с 
16.250 млн.щ.д на съществуващия заем от ЕБВР и нов заем от 65 млн.щ.д., който ще 
бъде разделен на два равни транша между ЕБВР и група търговски банки. 

Проектни разходи 



146.3 млн. щатски долара 

Въздействие върху околната среда 

Настоящият проект беше определен като категория Б, тъй като той не е инвестиция „на 
зелено“ и екологичните и социални рискове, свързани с разширяването на текущите 
дейности могат лесно да бъдат идентифицирани, оценени, а екологическите им 
последици – смекчени. Наети бяха независими консултанти по опазване на околната 
среда и социалните аспекти за извършване на проучване (due diligence), включващо 
както одит на текущата дейност, така и анализ на предлагания проект за 
разширяване. Освен това, като част от проучването, отдел „Околна среда и социални 
въпроси“ (ОСС) на ЕБВР организира посещение на обекта с оглед да се направи 
преглед на дейността и управленските системи с информация „от първа ръка“. В 
програмата на това посещение беше включен и преглед на дейностите свързани с 
изпълнението на екологичните условия по съществуващия заем. На последно място, 
тъй като обработката на рудния концентрат се извършва в комбинат разположен извън 
територията на обекта, екологичността на това съоръжение беше проверена, като за 
тази цел се използва въпросник и се прегледаха основните данни, осигурени от 
собственика/оператора на комбината. 

Челопеч Майнинг ЕАД е изградила добри работни отношения по екологични въпроси с 
Банката в рамките на съществуващия заем. Част от тях е представянето на ежегодни 
екологични доклади и всякаква друга информация поискана допълнително от 
Банката. В рамките на изпълнението на предишния проект възникнаха някои 
обстоятелства, които причиниха закъснения в одобрението на плановете на мината и 
действията по изпълнението на обекта и затова с компанията бяха договорени нови 
графици за различните екологични мерки.  

Макар че (инвестиционните) планове предвиждат увеличаване на производствените 
мощности на мината, налице са и няколко елемента в тях, които облекчават или 
компенсират екологичните последици от увеличеното производство. Такъв е например 
фактът, че раздробяването на рудата ще се извършва изцяло под земята и така ще се 
сведе до минимум евентуалното замърсяване с прах на повъхността от експлоатацията 
на такъв вид съоръжения. Друг смекчаващ екологическото въздействие фактор е, че 
голям процент от отпадъците ще бъдат преработвани до пастообразно състояние и 
използвани за постепенно запълване на земните слягания в мината. Това (заедно с 
внимателните процедури за запълването) ще предотвратят бъдещи пропадания на 
земята в мината, което беше проблем преди, и ще минимизират бъдещото замърсяване 
на подпочвените води. Друг аспект на проекта по разширяванетоо на добива от мината 
ще бъде модернизацията и използването на товарната жп станция на самия обект, с 
което ще се избегне сегашното транспортиране на произведения концентрат по шосе до 
съседна жп гара, разположена на 7 км от обекта. В миналото бяха регистрирани 
оплаквания от замърсяване с прах, причинявано от тази практика, макар че при 
посещението на мисията на отдел ОСС такова замърсяване не бе наблюдавано. 

Както при повечето мини, два от основните екологически проблема и на този обект са 
свързани с използването/рециклирането на вода за производствени нужди и 
третирането на отпадъците. Компанията прави непрекъснато преглед на използването 
на водата и вариантите за рециклиране, особено с оглед на това, че потребностите от 
вода за преработката/флотацията ще нараснат с увеличаване на капацитета. 



Използването на технологията с пастообразуване ще позволи да се разшири 
рециклирането на отпадните води, като същевременно ще намали отпадъците 
депонирани в хвостохранилището. По отношение на управлението на отпадъците, 
споменатата пастообразуваща технология съществено ще намали отпадъците 
депонирани в хвостохранилището, а през последните няколко години на обекта са 
реализирани мерки за намаляване на натрупаните отпадни скали, които се използват за 
пълнеж на белезите от слягания на почвата от предишни дейности. Обектът отговаря на 
изискванията на директивата на ЕС за минните отпадъци. 

Компанията е и предпочитан работодател, наемащ почти 90% от работниците си сред 
местното население, и осигуряващ най-добри социални придобивки, добри 
възможности за обучение, образцова здравна защита и безопасност на работата на 
персонала. Челопеч Майининг прилага много активен подход към ангажирането на 
всички заинтересовани страни, както и осъществяването на програма за инвестиции в 
местната община, които бяха високо оценени от независимия външен одитор през 2009 
година. 

Отдел ОСС в момента изготвя Екологичен и социален план за действие (ЕСПД) във 
връзка с проекта за разширяване, който ще бъде договорен с Компанията преди 
проектът да се внесе за одобрение от Борда на Директорите. Този ЕСПД ще включва 
актуализация на съществуващия ЕСПД и ще съдържа всички въпроси, свързани с 
проекта за разширяването на добива. Настоящото резюмето на този проект ще бъде 
актуализирано, веднага щом бъде договорен ЕСПД, за да се включат съответните 
детайли. 

За целите на този проект беше изготвено нетехническо резюме и то може да се намери 
на следния сайт: 

www.dundeeprecious.com/Theme/Dundee/files/100813_NTS_Chelmine_final%20V1.pdf  

Техническо сътрудничество 

Няма  

Бизнес възможности 

За бизнес възможностите или поръчките се обърнете към компанията клиент. 

Общи запитвания 

Запитвания за проекта на ЕБВР, които не са свързани с обществените поръчки:  
Тел.: +44 20 7338 7168; Факс: +44 20 7338 7380  
Ел. поща: projectenquiries@ebrd.com  

Политика за информиране на обществеността (ПИО) 

http://www.dundeeprecious.com/Theme/Dundee/files/100813_NTS_Chelmine_final%20V1.pdf
mailto:projectenquiries@ebrd.com


ПИО определя как ЕБВР публикува информация и се консултира със заинтересованите 
страни, така че да разшири разбирането на нейните стратегии, политики и дейности. 
Текст на ПИО  

Механизъм за оплаквания по проекта (МОП) 

ЕБВР е изградила механизъм за оплаквания по проекта, за да създаде възможност за 
независимо разглеждане на оплакванията от едно или повече лица или от организации 
относно проектите, финансирани от Банката, за които се твърди, че са причинили или 
има вероятност да причинят вреди. Процедурните правила, залегнали в МОП, могат да 
бъдат намерени на следния сайт: www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, 
версията на руски език може да бъде намерена на сайта: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Всякакви оплаквания по процедурата на МОП следва да бъдат подадени не по-късно от 
12 месеца след отпускането на средствата от ЕБВР. В случай, че не сте сигурни по 
отношение на периода, в който трябва да бъде подадено оплакването,  можете да се 
обърнете за съдействие към служител по жалбите (на pcm@ebrd.com) или към 
съответния за страната Постоянен офис за помощ на ЕБВР. 

 

Резюмето на проекта е документ, произведен преди Борда на Директорите на ЕБВР да 
разгледа проекта. Някои детайли на проекта могат да се променят след оповестяването 
на Резюмето на проекта. Резюмето на проекта не може да се смята за представително за 
официалната политика на ЕБВР. 

 

http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com
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