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www.fael.bg ви очаква 
i т началото на годината фон-
I дация ФАЕЛ има своя стра-
ница в Интернет на адрес 

www.fael.bg. 
Рубриките в дясно на екрана, кои-

то са описани по-долу, запознават с 
дейността на фондацията i(с плани-
раните мероприятия през 2002 годи-
на. 

Рубриката "Екип" запознава с 
управленската структура на фонда-
цията и с членовете 
на нейния екип. 

Чрез рубриката 
"История" може да 
се запознаете с ета-
пите в организацион-
ното развитие на 
фондацията, с нейни-
те основни задачи и 
цели.' 

В рубриката 
" С ъ б и т и я " пред-
приемачите от регио-
на на ФАЕЛ ще има-
т възможност да се 
запознаят с предви-
дените за 2002 г. най-
важни теми за инди-
видуални консултации, както и с те-
мите на семинарите и бизнес мисии-
те до Швейцария. Ако се интересу-
вате от обучение или от бизнес ми-
сия трябва редовно да следите на-
шата интернет-страница. Чрез нея ще 
научите своевременно подробности 
за конкретните програми на семина-
рите, за датите на провеждането им, 
както и за програмите на бизнес ми-
синтс ни в Швейцария. Чрез фор-
муляр за заявка ще можете да зая-
вите участието си в семинарите и в 

бизнес-мисиите. 
Чрез рубриката "Кредити" щс 

се запознаете с критериите, условия-
та и необходимите документи за кан-
дидатстване за кредит чрез фонда-
ция ФАЕЛ по швейцарската програ-
ма за инвестиционно кредитиране. В 
бъдеще в тази рубрика ше има и по-
лезна информация за други кредитни 
линии и програми за финансиране на 
малки и средни предприятия. 
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В "Публикации" ще се запознае-
те с издадените от фондация ФАЕЛ 
книги и брошури. Ако желаете да за-
купите някое от изданията на пред-
лаганите от нас преференциални це-
ни ще трябва само да попълните при-
ложената заявка. 

Чрез рубриката "Партньори" 
ще можете да посетите интернет-
страниците на организации, с които 
си сътрудничим. 

Също така в интернет страница-
та на ФАЕЛ ще намерите всички 

броеве на нащия "Ин-
формационен бюле-
тин". 
• И накрая скъпи 
партньори и приятели 
много бихме се радва-
ли, ако ни изпратите 
вашите отзИви и пре-
поръки за нашата ин-
тернет-страница на 
адрес fael@online.bg. 
Благодарим Ви пред-
варително. 

Другите за нас 
В броят си от 10.01.2002 г., в. "Янтра днес" пуб-

ликува статията: "Търновец взе първия кре-
дит за преработка на зеленчуци". В нея се каз-

ва, че предприемач от Велико Търново е получил 
първия кредит от ОББ чрез бълг'аро :швейцарската 
фондация ФАЕЛ. Проектът е за преработка на зе-
ленчуци и се финансира със 60 000 лева. По-ната-
тък е пояснено, че със средства от швейцарското 
п р а в и т е л с т в о ф о н д а ц и и т е ФАЕЛ и Биоселена 
подпомагат родното селско стопанство и преработ-
ваща промишленост на територията на три области 
в страната. Статията обръща внимание на критерии-
те и условията, на които трябва да отговаря една 
фирма, за да получи кредит чрез ФАЕЛ, както и по-
сочва размера на кредитите и видовите обезпече-
ния. Обръща се внимание на предимствата на кре-
дитите, по-точно на ниската лихва и на факта, че 
чрез швейцарския гаранционен фонд се поема и част 
от обезпечението. В края на материала се казва, че 
ФАЕЛ предлага и услуги в областта на управление-
то на фирмата и по технологично подпомагане. 

Във вестник "Капитал" от 19 - 25 януари т.г., в 
статията "Кредити, гарантирани от швейцарското 
правителство" са представени финансовите усло-
вия и критериите за предприемачи, кандидатства-
щи за кредит, гарантиран от швейцарското прави-
телство чрез фондация ФАЕЛ. В статията е отбеля-
зано, че експерти на фондацията подпомагат пред-
приемачите да подготвят бизнес плана си и при 
оформянето на необходимите документи. ФАЕЛ 
организира субсидирани семинари по различни ак-
туални теми - маркетинг, реклама, връзки с общес-
твеността, как се произвеждат и продават екопро-
дукти и др. Експерти оказват консултантска помощ 
на място във фирмите, отговарят писмено на кон-
кретни въпроси. Фондацията предоставя също ин-
формация и консултации за технологията на произ-
водството в малките и средни фирми. В сътрудни-
чество с Европейския иновационен център експер-
ти на ФАЕЛ провеждат технически одит във фир-
мите, за да изяснят потребностите им от машини и 
съоръжения. 

В брой 7 на ловешкия вестник "Фактор" от 18 -
24 февруари, в статията "ФАЕЛ подпомага пред-
приемачите. Консултантските услуги на фондация-
та се заплащат само 30 на сто от реалната им стой-
ност" се казва, че сред най-важните въпроси, кои-
то вълнуват собствениците на предприятия, съг-
ласно специална анкета на фондация ФАЕЛ, са въп-
росите, свързани с намирането в Интернет на вно-
сители на определени български стоки, както и ин-
формация за конюнктурата на пазара на определе-
на стока в дадена държава. 
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В Голям Извор се възражда 
Партньори 

В началото на 90-те години Здрав-
ко Панов е на гости на приятел 
в с. Голям извор, Община Тете-

вен. Останал очарован от красивото 
балканско село с прекрасни при-
родни дадености и решава да 
построи къща за неделен отдих. 
Това се оказва печеливш ход как-
то за него, така и за селото, за-
щото постепенно г-н Панов е 
завладян от идеята да възиоди 
дървопреработването в Голям 
Извор. 

По професия Здравко Панов е 
педагог и психолог, но преди 4-
5 години започва р а б о т а във 
фирма, занимаваща се с произ-
водство, на мебели в София . 
Натрупал опит в този бранш, той 
решава да започне собствен биз-
нес в селото. Това си решение 
взема след като узнава, че бив-
шата дърводелска работилница 
не се използва, но е сравнител-
но запазена! Сключва договор с 
община Тетевен за наемане на 
работилницата и назначава първите си 
работници. Трябва да се каже, че без-
работицата в селото е голяма. Преди 
тук е имало военно производство и на-
ред със животновъдството това са би-
ли основните поминъци на селото. В 
предишния военен цех са работили око-
ло 100 човека. Отглеждали са се също 
малинии сини сливи. Малините са за-
пустели. Дървопреработването: обаче 
оцеля благодарение на частната ини? 
циатива. Може би защото това е стар ' 
традиционен поминък за тетевенския 
край и в селото има достатъчно квали-
фицирани дърводелци.1 ' •••••••• • ; 

: Продуктовата гама на фирма "Хрис -
3. Панов" включва дограма, амбалаж, 
дюшеме, паркет, детайли за мебели за 
износ в Италия. Изпълняват се и ин-
дивидуални поръчки за обзавеждане.' 
Районът на пласмент на фирмата пос-
тепенно се разширява и обхваща вече' 
Ловешко, Тетевенско, Търновско и част 
от софийска област. Производствената 
дейност се ръководи професионално от 

бившия ръководител на дърводелската 
работилница - местен човек с голя"м 
професионален опит. Здравко Панов се 
занимава предимно с управлението на 

фирмата и с нейния маркетинг. Той 
осигурява големи по обем поръчки и 
сключва важни договори със строител-
ни фирми, имащи нужда от качествена 
дограма. 

Производството нараства, нарастват 
и изискванията към качеството на из-
делията. Възниква необходимостта от 
закупуването на нови, по-модерни дър-
вообработващи машини и от специа-
лизирани инструменти. Със собстве-
ни средства г-н Панов закупува основ-
ните машини за производството си. За 
реализацията на амбициозните идеи 
обаче не достигат собствените средс-
тва и г-н Панов се обръща за помощ към 
нашата фондация. Кандидатства за ин-
вестиционен кредит, гарантиран чрез 
Швейцарската програма за подпомага-
не на малки и средни фирми. Бизнес 
планът е разработен с помощта на ек-
спертите на фондацията и е одобрен 
от Кредитната комисия към Швейцар-
ското посолство. Полученият кредит е 
използван за закупуването на нови по-

производителни машини. 
В цеха в момента работят около 20 ду-

ши - местни хора. Броят на работници-
те се е увеличил за една година два пъ-

ти. Има тенденция да нарас-
не още повече. Новите маши-
ни с механизирано подаване 
и машините за подготовка на 
инструментите имат около 3 
пъти по-голяма производи-
телност от предишните. Но 
повечето от старите машини 
не са изхвърлени, а се изпол-
зват като резерв за пиковите 
моменти на натоварване, тъй 
като производството има из-
вестен сезонен характер , 
влияе се от сезонността на 
строителните работи. . 

Амбициите на Здравко Па-
нов не свършват дотук. Той е 
намислил да вземе под наем 
военния цех, който се нами-
ра изоставен непосредствено 
до дърводелската работил-
ница. Това ще му позволи да 
разгърне производството, да 

осигури по-добри условия на труд на 
работниците и да разшири възможнос-
тите за мебелно производство. 
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Заявка за безплатно получаване на 
информационния бюлетин на ФАЕЛ 

Моля да получавам Вашия бюлетин на следния адрес: 

| Фирма.. 

I Ул.. 

Насслсно място Пошсискн код.. 

Област Тел.. Факс.. 

Фирмата се занимава с 

рез последните години българ-
ският предприемач все по-рядко 

.започва да повтаря баналната 
фраза" Пари ми дай, акъл не ми давай". 
Появи се потребност от консултиране 
на фирмите не само по юридически и 
счетоводни въпроси, но и по отноше-
ние на управлението на фирмите и по-
добряването на технологичния процес. 

Фондация ФАЕЛ отговори навреме 
на нарасналите потребности на пред-
приемачите отефикасни мениджърски 
и технологични консултации. Тя раз-
шири и разнообрази през тази година 
дейността си в направленията "Техно-
логично подпомагане" и "Управленско 
консултиране" 

Сега екипът на ФАЕЛ предлага не са-
мо колективни, но и индивидуални 
консултации. Използват се висококва-
лифицирани български и чуждестран-
ни специалисти. Целта е да се пови-
шат знанията на предприемачите по от-
ношение използването на ефективни 
технологии и въвеждането на нови 
продукти. Индивидуалните консулта-
ции често съпътстват колективните 
форми на обучение й консултиране - се-
минарите. През тази година тематика-
та на ссминарите на ФАЕЛ е доста раз-
нообразна. Тя включва: производство и 
преработка на био-аграрнн продукти; 
сушсне па плодове и зеленчуци; усло-
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Обмяна на опит по актуални 
счетоводни въпроси 

Семинари 

"а 21 - 2 2 февруари в с. Чифлик, 
Троянско бе проведен семинар 

.на ф о н д а ц и я Ф А Е Л на т е м а : 
" А к т у а л н и промени в счетоводното и 
данъчното законодателство" . 

Целта на семинара беше да се даде 
възможност на мениджърите и счетово-
дителите на малки и средни фирми от 
регион на ФАЕЛ да се запознаят с но-
вите промени в Закона за счетоводство-

то и в Закона за данък добавена стой-
ност. Разгледани бяха по-конкретно: 
• последните промени в Закона за 

счетоводството; 
• о т д е л н и к а з у с и и п р о б л е м и във 

връзка с последните промени в За-
кона за корпоративното д а н ъ ч н о 
облагане и в Закона за данък доба-
вена стойност. 

Обучението беше осъществено от два-
ма професионални лектора, 
дипломираните експерт-сче-
товодители Бойко Костов (на 
снимката) и Теодоси Геор-
гиев .Участваха 18 предста-
в и т е л и на малки и с р е д н и 
фирми, главно от Ловешка 
област. Те дадоха висока оце-
нка на лекторите и на усло-
вията за провеждането на се-
минара. 

Фондация ФАЕЛ ще про-
веде подобен семинар по сче-
товодни въпроси и в начало-
то на следващата година. 

Други семинари на ФАЕЛ 
през периода април - ю н и 
2002 г.: 

• " Б и з н е с - п л а н за и н в е с т и ц и о н е н 
кредит"; 

• "Условия за износ на храни в ЕС и 
Швейцария"; 
"Сушени плодове и зеленчуци". 

За повече информация се обръщайте 
към офисите на фондацията. 

Индивидуални консултации 

Услуги по мярката на клиента 
вия за достъп на храни до пазарите на 
ЕС и Швейцария; прилагане на добри* 
п р о и з в о д с т в е н и и д о б р и х и г и е н н и 
практики и др. За някои от семинарите 
се използват и швейцарски консултан-
ти, например от швейцарската органи-
зация Swisscontact. 
; При все повече индивидуални кон-
султации се търси решаването на няка-
къв конкретен проблем на фирмата-
партньор, предоставят се, така да се ка-
же, услуги по мярката на клиента! Пре-
доставянето на индивидуални, консул-
тации става от екипа на ФАЕЛ или с 
помощта на външни експерти. Някои от 
основните теми за индивидуално кон-
султиране по направление "Техноло-
гично подпомагане" са: .> 
• въвеждане на нови продукти и ме-

тоди за производство; v 
сушене на плодове и зеленчуци; 
производство, обработка и плас-
мент на био-мед; 
съвременни техники на обработка 
на вълна; 
съвременни техники на обработка 
на дърво; . 
разнообразяване на номенклатура-: 

, та на произвежданите млечни про-
д у к т и и др. 

В направление "Управленско консул-

тиране" тази година пък се набляга на 
търговската марка, рекламния микс, дис-
трибуционните канали, външнотъргов-
ския документооборот, управлението на 
качеството, управлението на работното 
време и на човешките ресурси и на дру-
ги такива теми, непосредствено свърза-
ни с повишаването на конкурентноспо-
собността на малките фирми. 

От ,миналата година ФАЕЛ предос-
тавя на заинтересованите фирми и тех-
нологичен одит. Той се осъществява с 
помощта на експерти от Европейски 
иновационен център в София. Техно-

л о г и ч н и я т одит дава възможност за 
оценка на реалното състояние на фир-
мата и на нейните потребности от доо-
комплектоване и осъвременяване на 
оборудването. 

През 2001 год. са консултирани по 
линия на технологичното подпомага-
не около 40 фирми от региона на Ло-
вешка, Габровска и Великотърновска 
област. През тази година техният брой 
ще е навярно още по-голям като се има 
предвид, че само за първите три месе-
ца са предоставени вече около 10 ин-
дивидуални консултации. 
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Моля да ми отговорите на следния въпрос; 

1 

I Отговора изпратете на адрес: 
! Ф и р м а . . . . 

I У л . . : . . . . . ! 

| Н а с е л е н о м я с т о 

^ П о щ е н с к и к о д О б л а с т . . 
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Нашата консултация 

Данъчно регулиране на разходи 
за ремонт 

След последните промени в данъчно-
то законодателство бе изменена и т. 
21, ал. 2 на чл. 23 от Закона за корпо-

ративното подоходно облагане. Отпадна тек-
стът: "частта от разходите за ремонт на дъл-
готрайните материални активи, превишава-
ща размера на начислените за тях през от-
четния период амортизации на предприятието 
като цяло с изключение на разходите за ава-
риен ремонт". По този начин облагаемата 
печалба се увеличава с частта от разходи-
те за ремонт, превишаваща общата аморти-
зация на предприятието като цяло през от-
четния период. Новият текст на същата точ-
ка е: "частта от разходите за ремонт на дъл-
готрайните материални активи, надвишава-
ща съответния процент на отчетната им 
стойност по таблицата към чл. 22, ал. 3". 

Разликата между предишния текст, кой-
то отпадна и новия текст има принципно зна-
чение по няколко причини. На първо място 
данъчното регулиране вече няма да е на ба-
зата на общата амортизация на предприя-
тието, а на базата на амортизацията на от-
делния актив. Освен това в новия текст не е 
посочен период, което означава, че аморти-
зацията трябва да се установи по активи от 

момента на придооиването 
им. По същия начин след-
ва да се определи и стой-
ността на ремонта на 
съответния актив от при-

добиването му, за да се спадне от начисле-
ната амортизация. Сега на данъчно регули-
ране подлежат и разходите за авариен ре-
монт. Преди те бяха освободени от регула-
ция до данъчните закони. 

Какво е необходимо, за да се реализира 
новата постановка за данъчно регулиране 
на базата на амортизациите по отделни ак-
тиви: 
• да се установят амортизациите на все-

SIPPO-FAEL 

Fruitlogistica 2002 
От 10 до 12 януари в Берлин се про-

веде Международен търговски 
панаир за плодове и зеленчуци 

Fruitlogistica 2002. С любезното съдей-
ствие на SIPPO - швейцарска програма за 
насърчаване на вноса, Фондация ФАЕЛ 
организира и подпомогна участието в то-
зи панаир надве фирми за сушени плодо-
ве и зеленчуци от региона. Г-н Христо 
Христов, управител на Троянкомерс ООД, 
гр. Троян и г-жа Величка Цалова, управи-
тел на Вихрен 6 6 д , гр. Ловеч участваха 
за първи път в международно изложение 
от такъв ранг. Те 
успяха да осъ-
ществят много по-
лезни контакти с 
търговци на едро, 
борсови агенти и 
вносители от раз-
лични страни. За 
това свидетелс-
тват и запитвания-
та за износ на су-
шени сливи, полу-
чени от тях непос-
редствено след 
завръщането им 
от изложението. 

Ето и мненията 
на изложителите: 

"Участвахме с 
притеснението, че 
малка фирма като 
нашата още не е 

готова за такава изява, но се уверихме, че 
това е един от начините за излизане на вън-
шните пазари. Събрахме много опит и в 
бъдеще бихме участвали още по-успеш-
но (Христо Христов, Троянкомерс ООД)". 

"Благодарим на Фондация ФАЕЛ за пре-
доставената възможност и оказаната по-
мощ. Участието ни беше успешно, защо-
то направихме преценка за нашия потен-
циал и получихме ценна информация за 
тенденциите в бранша и за възможности-
те ни за развитие (Величка Цалова, Вих-
рен ООД)". 

кп актив от момента на придобиването 
му до момента на ремонта; 

• от общата амортизация да се изключи 
амортизацията от възприетото ускоре-
но амортизиране; 

• да се установят разходите за извърше-
ни ремонти по отделни активи от при-
добиването им. • 

Промените в данъчното законодателство 
по отношение на възможностите за приспа-
дане на разходите за ремонт от облагаема-
та печалба очевидно ще предизвикат доста 
затруднения у предприемачите. Основният 
проблем е в това, че ниската стойност на 
дълготрайните материални активи, въпреки 
извършените преоценки, рязко ще стесни и 
сумите за амортизация, а оттук и за ремонт. 

Има важни промени и при признаването за 
разходи на средствата, изразходвани за"ре-
монт на аварирали активи. Те също подле-
жат на регулация. Както е известно, това са 
ремонти, необходими, за да продължи 
функционирането на актива. Те са резултата 
на документирани аварии, които бързо трябва 
да се отстранят. Данъчното регулиране и на 
тези ремонти може да затормози стопанска-
та дейност и да влоши финансовото състоя-
ние на фирмата. Ето защо фондация ФАЕЛ 
препоръчва на своите партньори, тогава, ко-
гато им се налага да извършват ремонт на 
оборудването, или на други активи на фир-
мата, да потърсят консултация по данъчното" 
третиране на възникналите разходи. В това 
отношение можем и ние да ви бъдем полез-
ни. Потърсете ни и ще получите необходи-
мата ви консултация по субсидирана цена! 

Другите за нас 
Продължение от стр. 1 

Голяма част от анкетираните са 
ПОСОЧИЛИ също така , чс нм с 
необходима повече информа-

ция за управление и мотивиране на 
персонала, изготвяне на длъжностни 
характеристики, обработване на до-
кументи в ъ в в ъ н ш н а т а търговия , 
техники на водене на бизнес прего-
вори. По-нататък в статията е от-
белязано, че фондацията работи в три 
направления - управленско консулти-
ране, инвестиционно кредитиране и 
технологично подпомагане на малки 
фирми. 

На 11 март 2002 г. по радио "Лиа-
ни" бе излъчено кратко съобщение 
във връзка с организираната от Ев-
ропейския иновационен център в гр. 
Ловеч национална секторна среша 
"Дървообработване и мебелна про-
мишленост", чийто съорганизатор бе 
фондация ФАЕЛ. 

В периода между 22 и 29 март по 
радиоточките в Ябланица и Тетевен 
неколкократно бе прочетен кратък 
.материал, разказващ за дейността на 
фондацията и за мероприятията, кои-
то тя ще проведе през 2002 г. 
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