
„Асарел-Инвестмънт“ ще отдели 50 000 лева и 500 работни часа  

в подкрепа на Община Брезник 

 

Освен традиционното дарение на стойност 50 000 лева, през 2020 година „Асарел-

Инвестмънт“ ЕАД ще подкрепи развитието на Община Брезник и с нефинансови средства. 

Екипът на компанията ще посвети 500 работни часа, за да помогне на Брезник да реализира 

приоритети, посочени от местната администрация.  

Годишният договор за сътрудничество между „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД и Община 

Брезник беше подписан на 13.02.2020 г. от инж. Атанас Тасмов и кмета на общината Васил 

Узунов. Инженер Тасмов е управител на „Трейс Рисорсиз“ - дъщерно дружество в групата на 

„Асарел“, което реализира инвестиционен проект за добив на полезни изкопаеми в Брезник. 

„Да помагаме не е нещо ново за нас. Ще продължим да се отзоваваме, когато възникне 

нужда. Част от нашите ценности е да поощряваме служителите си лично да бъдат активно 

ангажирани с каузата да се подкрепя местната общност. Затова освен да участваме в отделни 

доброволни акции, се ангажираме да планираме заедно с Общината как наши специалисти и 

работници могат да съдействат за постигане на по-дългосрочни цели в развитието на Брезник.“ - 

уточни инж. Тасмов.  

След подписването на документа за дарение кметът на общината коментира 

нововъведението в Договора за сътрудничество с думите: „Имаме късмета в нашата община 

много хора и много бизнеси да ни помагат. Но жестът на фирмата с най-висок експертен 

потенциал и с най-голям брой служители несъмнено ще е много полезен. Предстои да изготвим 

конкретен план за съвместните ни действия.“  

Договор за сътрудничество между „Асарел-Инвестмънт“ и Община Брезник се подписва 

за четвърти път. Негова цел е благополучие на общината и повишаване на стандарта на живот в 

нея. С първото дарение в размер на 50 000 лева през 2017 година беше отбелязано 

завършването на първата концесионна година за инвестиционния проект „Брезник“. От тогава 

традицията се запазва и всяка следваща година се отделя същата целева сума. 

През 2019 година със средствата от дарението бяха успешно реализирани общо 13 

проекта и още две допълнителни инициативи. Във фокуса на дарението бяха идеите, които се 

реализират в селата на общината, но се запазиха и обичайните приоритети: култура и 

самодейност, образование и младежки дейности, спорт и туризъм, инфраструктура. Бяха 

подкрепени ремонти и подобрения в читалища, дейности по съхраняване на местни църкви, 

инициативи, свързани с деца и други.  

През настоящата година целта и направленията за подкрепа се запазват. Половината от 

общата дарена сума ще бъде насочена към значим инфраструктурен обект, определен от 

Община Брезник. С останалите средства ще бъдат финансирани идеи на местната общност, за 

които ще се кандидатства на проектен принцип.  


