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Нов приемен период на Проекти за отпускане на целево финансиране от 
Сдружение ,,Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден 

бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица11 {Фонда) 

„Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД и общините Челопеч, Чавдар и Златица имат 
удоволствието да уведомят жителите на трите общини, че от 06.03.2023 r. до 24.03.2023 r. 
се открива нов приемен период за кандидатстване за предоставяне на целево грантово 

финансиране на проекти от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес. 

Каним всички жители на общините Челопеч, Чавдар и Златица да се запознаят с насоките 
и критериите за кандидатстване, както и с необходимите документи, и да кандидатстват за 

предоставяне на финансова подкрепа в периода от 06.03.2023 r. до 24.03.2023 r. Фондът 
финансира приоритетно проекти, свързани със създаването на устойчиви нови работни места. 

Кандидатите, които имат нужда от консултации и насоки по проектите си, ще имат възможност 
да се свържат с представители на „Смарт А Груп" ЕООД и „Кей Би Си Банк България" ЕАД по 

телефон, електронна поща или програми за аудио и видеосподеляне, както следва: 

За ,,Смарт А rpyn11 ЕООД: 

• Десислава Чалъмова
тел: 0896 685 614
е-мейл: dchalamova@gmail.com

• Жулиета Хубенова
тел: 0898 537 104
е-мейл: iulieta.hubenova@gmail.com

За ,,Кей &и Си &анк &ъпrария 11 ЕАД: 
• Виолета Стефанова, Директор клон Пирдоп,

адрес: гр. Пирдоп, пл. 11 Тодор Влайков", бл. Б 1
e-mail: violeta.stefanova@ubb.bg, тел.: 0889786606

• Бизнес център малки предприятия,
Отдел Банкиране на дребно - регион Южен централен:

• Душко Балабанов
e-mai/: dushko.balabanov@kbcbank.bg, тел.: 0889595529

• Биляна Фолева
e-mai/: Ьilyana.foleva@kbcbank.bg, тел.: 034403045

• Мариана Михова
e-mail: mariana.mihova@kbcbank.bg, тел.:034403033

• Отдел Развитие на бизнеса и управление на продажбите - 
Малки предприятия, Дирекция Малки предприятия:

Елена Генова 
e-mail: elena.genova@kbcbank.bg тел.: 02 817 4 457

Насоките за кандидатстване, критериите за 
оценка на проектите и образци на необходимите 
документи са публикувани на интернет страниците 
на общините Челопеч, Чавдар и Златица, както и 

https:/ / srednogoriefund.eu/ на сайта на Сдружението: 

Документите за кандидатстване се подават на адреса на Сдружението : 
село Челопеч 2087, административна сграда на 

11
Дънди Прешъс Металс Челопеч11 ЕАД, първи етаж, 

информационен център, от 8:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден в рамките на приемния период. 


